
Szanowni Państwo,

Zwracamy się  z  uprzejmą prośbą  o dokładne i  czytelne wypełnienie  karty  uczestnictwa  w 32 SALONIE
ELBLĄSKIM. Zawarte w niej  informacje  posłużą do przygotowania  not  biograficznych artystek/artystów,
które/rzy pojawią się w wydanym do wystawy katalogu.
Wypełnioną kartę uczestnictwa należy wydrukować, podpisać i dostarczyć na adres Centrum Sztuki Galerii
EL lub wysłać drogą mailową na adres: joanna@galeria-el.pl.

KARTA UCZESTNICTWA

IMIĘ I NAZWISKO: …........................................................................................................................................

ROK URODZENIA: …..................................
DOROBEK 
ARTYSTYCZNY
(m.in. 
ważniejsze 
wystawy, 
nagrody/
osiągnięcia)

Opis 
maksymalnie 
do 2000 
znaków!!!

ZGŁOSZONE 
PRACE DO 
KONKURSU

Tytuł Dane techniczne, tj.: 
wymiary, czas trwania, 
rider techniczy, 

Technika, materiał

UCZELNIA
Wydział: …..........................................................................................................................

Nazwa uczelni: …................................................................................................................

Rok ukończenia: …..............................................................................................................
KONTAKT

Adres pocztowy: …...........................................................................................................

Telefon: ….................................. E-mail: ….......................................................................

mailto:joanna@galeria-el.pl


W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych, które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku,
informujemy, że Państwa dane są bezpieczne i wykorzystywane przez Centrum Sztuki Galeria EL jedynie na
potrzeby przeprowadzenia wystawy 32 SALONU ELBLĄSKIEGO.

OŚWIADCZENIA

1/ Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin 32 SALONU ELBLĄSKIEGO.

    (czytelny podpis)

2/  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez  administratora  danych Centrum
Sztuki Galeria EL, ul Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, REGON: 170173823, dla potrzeb związanych z organizacją i
promocją wystawy.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3/ Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania.

    (czytelny podpis)

Informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Galeria EL, ul Kuśnierska 6, 82-300

Elbląg, REGON: 170173823 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarza-
nia Pani/Pana danych osobowych,

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Wiktor Sampławski, e-mail: iod@galeria-el.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z organizacją i promocją wystawy

„31 SALON ELBLĄSKI” i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
5) podanie danych jest niezbędne do organizacji i promocji imprezy w przypadku niepodania danych nie -

możliwe jest wzięcie w niej udziału,
6) posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
niu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.


