Załącznik nr 1
PODSTAWOWE INFORMACJE O AUTORZE I POMYŚLE KULTURALNYM
IMIĘ I NAZWISKO
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DLA KOGO ZROBIMY? Z KIM ZROBIMY?

DLACZEGO ZROBIMY? CO ZROBIMY?

4

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

NAZWA POMYSŁU KULTURALNEGO

Tworząc opis spróbuj zawrzeć następujące informacje:
1. Opisz krótko swój pomysł kulturalny.
2. Co się wydarzy w ramach pomysłu?
3. Co się zmieni dzięki realizacji tego pomysłu?

/15 pkt

NAZWA POMYSŁU KULTURALNEGO

Tworząc opis spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Czy realizacja pomysłu zaangażuje mieszkańców w działania?
2. Z kim będziesz współpracował w ramach realizacji pomysłu? (osoby prywatne, artyści, sąsiedzi, grupy
nieformalne, instytucje, stowarzyszenia, mieszkańcy ulicy, osiedla itp.)
NAZWA POMYSŁU KULTURALNEGO

/15 pkt

ZGODNOŚĆ Z DIAGNOZĄ

1. Czy pomysł jest realizowany na rzecz grup wskazanych w diagnozie jako strategiczne, w jaki sposób?

/10 pkt

WSPÓŁPRACA Z MOK ZA ILE ZROBIMY? KIEDY ZROBIMY?

INFORMACJE TECHNICZNE – MOŻLIWIE SZEROKO KONSULTUJ JE Z:
1. MOK w Kłobucku: biuro2@mokklobuck.pl tel. 34-317-29-91
Podaj datę realizacji pomysłu i terminy poszczególnych działań oraz koszty, które muszą zostać
poniesione.
Pamiętaj, że:
1. Pomysły będą realizowane od 30 lipca do 13 listopada 2021r.
2. Masz do dyspozycji od 3.000 zł do 7000 zł na jedną inicjatywę.

/10 pkt

Jakie masz oczekiwania ze strony MOK-u w Kłobucku? (sale, nagłośnienie, wsparcie merytoryczne, inne – jakie?)

Oświadczam, że akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu, oraz że wszystkie podane w Karcie zgłoszenia informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis Autora Pomysłu
………………………………………………………………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na
udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu do udziału w konkursie, a także wykorzystywanie danych zawartych
w dokumentacji konkursowej, na potrzeby promocji i realizacji projektu. (w tym mojego wizerunku) na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a).
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane w ramach organizacji konkursu mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, profilu w serwisie społecznościowym (Facebook)
Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24,
poz. 83) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO).

Podpis Autora Pomysłu
………………………………………………………………………………..

PAMIĘTAJ! W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI – SKONSULTUJ SIĘ!

PUNKTACJA

MOK w Kłobucku: Anna Szczepanik, tel. 34-317-29-91, biuro2@mokklobuck.pl

Lp.

POZYCJA

PUNKTY PRZYZNANE

PUNKTY MAKSYMALNE

1

Co zrobimy? Dlaczego zrobimy?

15 pkt

2

Z kim zrobimy? Dlaczego zrobimy?

15 pkt

3

Zgodność z diagnozą

10 pkt

4

Kiedy zrobimy? Za ile zrobimy?

10 pkt
RAZEM:

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
„Kuźnia lokalnych pomysłów”
W związku z realizacją wymogów zawartych w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach z tym związanych.

Administrator
Twoich danych
Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania

Odbiorcy danych

Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
Z Administratorem można się skontaktować:
1)
osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl
2)
telefonicznie: 34 317 29 91, 509 157 402
3)
pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku w celu udziału w projekcie „Kuźnia
lokalnych pomysłów” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od osób uczestniczących w
konkursie. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na
rzecz Administratora Danych.
Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Fa cebook Ireland Ltd.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do
państw trzecich

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy
transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski Ośrodek Kultury im. W Sebyły w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane
są przetwarzane;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

