
KARTA ZGŁOSZENIA FILMU - Filmowe Zwierciadła

Tytuł filmu:

Reżyser:

Wiek reżysera w momencie ukończenia prac nad filmem:

E-mail:

Nr telefonu kontaktowego:

Adres autora filmu:

Oświadczam, że:
● Reżyser NIE jest studentem lub absolwentem wyższej szkoły filmowej lub artystycznej, wyższej szkołu

na kierunku związanym z realizacją filmów lub policealnej szkoły filmowej lub artystycznej.
● Członkowie ekipy technicznej filmu (operator, montażysta, kierownik produkcji) NIE są studentami lub

absolwentami wyższej szkoły filmowej, wyższej szkoły na kierunku związanym z realizacją filmów lub
policealnej szkoły filmowej.

● Jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich nadesłanego filmu i wszelkie wynikłe z
tego tytułu spory przejmuję na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów festiwalu
„FILMOWE ZWIERCIADŁA”.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Festiwalu Filmów
Amatorskich FILMOWE ZWIERCIADŁA oraz bezpłatną, publiczną emisję zgłoszonego do udziału w
konkursie filmu podczas projekcji festiwalowych i pokazów promujących festiwal „FILMOWE
ZWIERCIADŁA”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:
1) Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury realizujący swoje obowiązki przy pomocy Ostrołęckiego Centrum Kultury, zlokalizowanego przy ulicy
Inwalidów Wojennych 23, 07-410 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane w celu organizacji przeglądu.
2) Ostrołęckie Centrum Kultury zlokalizowane przy ulicy Inwalidów Wojennych 23, 07- 410 Ostrołęka, reprezentowane przez Dyrektora.
Współadministrator przetwarza dane w celu obsługi administracyjnej Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji Festiwalu, a po jego zakończeniu usunięte, chyba że prawo przewiduje inaczej. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich
przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom
danych.

Zgłaszam film do konkursu i akceptuję regulamin 24. Festiwalu Filmów Amatorskich FILMOWE
ZWIERCIADŁA.

........................................................................................................................…
Data i czytelny podpis autora lub producenta filmu

Zdjęcie lub skan podpisanej karty zgłoszenia prześlij do 16 września 2022r. na adres festiwal@akfjantar.pl


