KARTA ZGŁOSZENIA
IV Festiwal małych Prapremier
Wałbrzych, 15-20 września 2019
INFORMACJE O TEATRZE
Nazwa Teatru

Adres

Telefon / fax
e-mail / www

Imię i nazwisko Dyrektora Teatru
Imię i nazwisko, nr tel. oraz e-mail osoby
odpowiedzialnej za udział Teatru
w Festiwalu
Imię i nazwisko oraz nr tel. do kierownika
technicznego

INFORMACJE O SPEKTAKLU
Tytuł sztuki

Autor sztuki / adaptacji
Reżyser
Scenograf
Kompozytor
Inni twórcy

Data prapremiery
Czas trwania spektaklu

Przerwy w spektaklu
Obsada

Grupa wiekowa odbiorców

WYMOGI TECHNICZNE
Scena

szerokość
wysokość
głębokość

Oświetlenie

Nagłośnienie

Inne potrzeby techniczne

Potrzeby w zakresie obsługi technicznej

Czas montażu dekoracji wraz z ustawieniem
świateł
Czas demontażu
Czas potrzebny na próbę

INNE
Przyjazd zespołu – środek lokomocji
Liczba przyjeżdżających osób (ogółem)

Liczba kobiet
Liczba mężczyzn
Liczba osób z kierownictwa
Data i nr umowy z ZAiKS-em
Nazwa banku i nr konta

Zgłaszający informuje, że posiada zgody wszystkich osób wykazanych w KARCIE ZGŁOSZENIA
na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w IV Festiwalu małych Prapremier.

……………………………………
podpis Dyrektora

DO KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:







rejestrację całego spektaklu na DVD oraz link do nagrania, jeśli Teatr takim dysponuje
zdjęcia na CD
program, plakat, recenzje
opis spektaklu
krótką informację o teatrze
listę osób przyjeżdżających na Festiwal

UWAGA! Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailowo na adres:
maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl oraz pocztą wraz z ww. załącznikami na adres:
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ul. Jana Brzechwy 16
58-300 Wałbrzych
z dopiskiem: Festiwal małych Prapremier

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 maja 2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z KARTY ZGŁOSZENIA znajduje sią na kolejnej
stronie KARTY.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu z siedzibą
przy ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu (58-300), tel. 74 666 73 42, adres e-mail:
teatr@teatrlalek.walbrzych.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Teatru jest możliwy pod adresem e-mail: iod@teatrlalek.walbrzych.pl
2. Celem zbierania danych jest prawidłowa organizacja imprezy pod nazwą IV Festiwal
małych Prapremier.
3. Podstawą do przetwarzania danych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) oraz
obowiązujące krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności
zawartych w ust.2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział
w imprezie.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane będą przetwarzane przez czas związany z organizacją imprezy i jej rozliczeniem,
nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
10. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są pracownicy Administratora,
odpowiedzialni za organizację imprezy. Są oni przeszkoleni z zasad bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych i posiadają upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych.

