
*Wymagane pola

Imię i nazwisko*……….……….……….……….………......................................................................…….……… ......................................................................................
Data urodzenia*……….……….……….……….……….......................................................................…….……… ......................................................................................
Adres e-mail*……….……….……….……….……….............................................................................…….……… ......................................................................................
Nr telefonu* ……….……….……….……….………...............................................................................…….……… ......................................................................................

Deklarowana aktywność w polu kultury*
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

    artysta

    animator

    aktywista

    menedżer kultury

    specjalista w zakresie kultury

    edukator  

    przedsiębiorca w sferze kultury

    inna aktywność (jaka?)……….……….……….……….………............................…….……….……….………….……….……….……............................................. .............

Syntetyczny opis działalności, doświadczenia oraz najważniejszych osiągnięć w zakresie kultury (max 
2000 zzs)*

Formularz zgłoszeniowy kandydata
do Wrocławskiej Rady Kultury



Jestem indywidualnym przedstawicielem wrocławskiego środowiska kulturalnego

Organizacja pozarządowa

Instytucja kultury

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Środowisko akademickie w obszarze kultury i sztuki

    Inna(jaka?)............................................................................................................................... ................................................................................................................

Minimum 1 rekomendacja mojej kandydatury (możliwe jest dołączenie większej liczby rekomendacji),
w tym podmiotów działających w polu kultury (osób fizycznych lub prawnych)
w przypadku rekomendacji od osób prawnych – pismo podpisane przez osobę zarządzającą;
w przypadku osób fizycznych – zgoda na publikację imienia i nazwiska rekomendującej osoby, wg. załączonego wzoru*

Prosimy o dołączenie skanów z rekomendacjami do wiadomości e-mail ze zgłoszeniem

Oświadczenie*
Zaznacz wszystkie odpowiedzi.

oświadczam, iż moim centrum aktywności życiowej jest Wrocław.
oświadczam, iż znany jest mi regulamin Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020 i go akceptuję.     
oświadczam, iż znany jest mi zapis pkt. 19 „Regulaminu wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury w czasie 
Wrocławskiego Kongresu Kultury” 

Formularz zgłoszeniowy kandydata
do Wrocławskiej Rady Kultury

Afilacja
* Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.



Niniejszym wyrażam zgodę (proszę zaznaczyć właściwe pole ▫, zaznaczenie pól oznaczonych „*”  jest niezbędne dla wzięcia udziału 
w wyborach w charakterze kandydata do Wrocławskiej Rady Kultury):

Formularz zgłoszeniowy kandydata
do Wrocławskiej Rady Kultury

„Kandydat na członka Wrocławskiej Rady Kultury deklaruje w przypadku wyboru na członka Rady, współpracę przez cały okres swojej 
kadencji ze Stroną Społeczną w szczególności poprzez uczestniczenie w pracach Grupy Kultura Wrocław m.in. w formie regularnego, 
nie mniej niż raz na kwartał, przekazywania Grupie sprawozdania z prac Rady, zapoznawania się z tematami poruszanymi przez Grupę, 
jak również przekazywania Radzie wyników konsultacji społecznych dokona-nych w Grupie Kultura Wrocław”.

Przetwarzanie danych osobowych i zgoda na rejestrację i wykorzystanie wizerunku:

* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia procedury wyborów na członka
Wrocławskiej Rady Kultury.

* Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że:

1) w/w dane osobowe przetwarzane będą przez Strefę Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (SKW) lub podmioty działające na jej zlecenie 
w celu przeprowadzenia procedury wyborów na członka Wrocławskiej Rady Kultury w ramach Wrocławskiego Kongresu Kultury (Kongres), 
a w szczególności w celu komunikacji oraz dokumentowania przebiegu wyborów, w tym publicznego ogłoszenia ich wyników (art. 6 ust. 1 
pkt a) i b) RODO na czas niezbędny do realizacji obecnych i kolejnych wyborów, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do 
przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów, a po tym okresie w celu wykonania zobowiązań administratora do 
przechowywania dokumentacji finansowo księgowej, związanej z realizacją Kongresu i wyborów (art. 6 ust. 1 pkt c), na czas niezbędny do 
realizacji w/w zobowiązania, i w ramach uzasadnionego interesu Administratora, w tym działalności marketingowej, ustalania i dochodzenia 
roszczeń, prawa do dokumentowania własnej działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

2) Administratorem moich danych osobowych jest SKW, jako Operator Kongresu. Dane te będą przetwarzane w miejscu prowadzenia
działalności przez Administratora. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze strony SKW: Sebastian Sobecki, e-mail: iod@strefakultury.pl,
numer telefonu: +48 71 712 75 75;

3) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO) ze względu na szczególne okoliczności istniejące po
stronie osoby, której dane dotyczą, a także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w wyborach
(a więc danych wymaganych w niniejszym formularzu) oznacza rezygnację z udziału w wyborach w charakterze kandydata. W razie cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie wskazanym w punkcie 1;

4) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu
przetwarzania, w tym przy organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów organizowanych w ramach Kongresu. Podmioty te będą
miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW;

5) moje dane osobowe jako kandydata w postaci przedstawionej w niniejszym formularzu będą ogłaszane publicznie w mediach, przed
i podczas Kongresu, jak również w materiałach relacjonujących przebieg Kongresu i wyborów, w tym w ramach prezentacji osób kandydatów
i ogłoszenia wyników wyborów;

6) wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław,
ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie
wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW:
Sebastian Sobecki, e-mail: iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75.

* Wyrażam dobrowolną nieodwołalną zgodę na rejestrację mojego udziału w wyborach i utrwalanie mojego udziału/wizerunku w ramach
rejestracji fotograficznej i/lub audio i/lub wideo przebiegu Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów organizowanych w ramach Kongresu,
a także na wykorzystanie wszelkich materiałów, na których utrwalono w tych okolicznościach mój wizerunek, przez Strefę Kultury Wrocław,
z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, RIK 37/2012, NIP 8992736581, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, z wyłączeniem prawa do wypowiedzenia udzielonych zgód i licencji zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem do korzystania z przedmiotu praw w całości i we fragmentach na wszelkich
znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym:

utrwalania w dowolnej formie, dowolną techniką (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) 
na dowolnym nośniku, a w szczególności w formie druku, na dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego;
zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) na dowolnych 
nośnikach, jak również techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu;
publicznego wyświetlania i odtwarzania, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym;
nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką 
- niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej
i równoczesnej przez dowolną organizację radiową lub /i telewizyjną;
wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz ich wykorzystania na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, 
w serwisach interaktywnych, udostępniania za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, 
informatycznych i bezprzewodowych;
sporządzania wersji obcojęzycznych;
wprowadzania zmian i skrótów;

w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

z prawem do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym zakresie nabytych praw. Wyrażam również 
zgodę na wykonywanie przez w/w instytucję autorskich praw zależnych do utworów i ich artystycznych wykonań, form, na których utrwalono 
w/w wizerunek z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie i dowolnego wykorzystywania tak powstałych utworów zależnych, 
w pełnym w/w zakresie dopuszczalnym dla wykorzystania utworu podstawowego.    

* Wysyłając niniejszy formularz potwierdzam aktualność i prawdziwość wszystkich oświadczeń w nim złożonych

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7)
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