
9/10. mały Festiwal Filmów Polskich TOSIEK 

5-9 października 2021 r., Skierniewice 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

uczestnika konkursu krótkich metraży KRÓTKO!TOSIEK! 

ogłoszonego przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

 
TYTUŁ FILMU: 
 

Reżyseria (imię – nazwisko – adres – telefon – e-mail): 
 

Zdjęcia (imię – nazwisko – adres – telefon – e-mail): 
 

Czas projekcji filmu: 
 

Rok produkcji: (rok w którym ukończono produkcję filmu) 
 

Krótki opis filmu: 
 

Krótka notka o reżyserze oraz autorze zdjęć: 
 

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu. Film nie był zgłoszony 
do poprzednich edycji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu do celów promocji 
oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji 
i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu. 
 
Zgłaszam film do udziału w Konkursie KRÓTKO! TOSIEK! w ramach małego Festiwalu Filmów Polskich TOSIEK w Skierniewicach 
jednocześnie akceptując Regulamin: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika/przedstawiciela ustawowego/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej) 

Wypełnioną, odręcznie podpisaną kartę należy w postaci skanu oraz z linkiem do filmu przesłać na: krotkotosiek@cekis.pl w tytule 
wiadomości proszę wpisać: KRÓTKO! TOSIEK! 2021 oraz tytuł zgłaszanego filmu. 
 

                                                                    
 
 
 
 

mailto:krotkotosiek@cekis.pl


-------------------------- 
Miejscowość, data 

 
9/10. mały Festiwal Filmów Polskich TOSIEK 2021 

Konkurs krótkich metraży KRÓTKO! TOSIEK 

OŚWIADCZENIE 

 
 

W związku z udziałem moim/mojego dziecka* (imię i nazwisko uczestnika konkursu 
lub przedstawiciela ustawowego / opiekuna) 

 ………………………………………………………………………………… w konkursie krótkich metraży 
realizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w ramach 9/10. małego Festiwalu 
Filmów Polskich TOSIEK wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 
zgłoszeniowej w celach związanych z przeprowadzeniem ww. konkursu. Zgoda obejmuje publikację 
danych tj. imienia i nazwiska, tytułu pracy w mediach, na stronie internetowej cekis.pl i profilach 
społecznościowych organizatora, wyłącznie w celu informacji i promocji działalności Centrum Kultury 
i Sztuki w Skierniewicach. 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informuje, a ja oświadczam, iż: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest 
Centrum Kultury i Sztuki, zwanym z siedzibą Skierniewicach, ul. Reymonta 33, NIP 
8361000793, REGON 001013370 (dalej CKiS),  

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych: e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.  
3. Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez CKiS w okresie realizowania 

ww. celów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z 
przepisów prawa oraz do momentu odwołania zgody. 

4. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, otrzymania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

5. Rozumiem, że CKiS nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
6. Ponadto rozumiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania moich danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Po otrzymaniu 
sprzeciwu CKiS przestanie przetwarzać dane w powyższych celach, co do których wyraziłem 
sprzeciw, chyba że CKiS wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec moich interesów, praw i wolności lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

7. Rozumiem, że jeśli uznam, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy 
RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

…………………………………................................................. 
 

(Czytelny podpis uczestnika konkursu / przedstawiciela ustawowego / opiekuna w przypadku osób 
niepełnoletnich). 

mailto:aleksandra@eduodo.pl
mailto:iod@eduodo.pl
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