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Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „SpaceFest!”


1. Nazwa zespołu, miasto


2. Skład zespołu
Imię
Nazwisko
Instrument



















3.Kontakt
imię i nazwisko

adres

telefon

e-mail

inne



4. Krótka historia działalności zespołu. Opis powinien zawierać datę powstania zespołu, tytuły wydawnictw, wykaz najważniejszych imprez, w których zespół brał udział, linki do stron internetowych. 

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

5. Linki 
Facebook: 	.......................................................
Bandcamp: 	.......................................................
YouTube (teledyski): 	.......................................................
YouTube (koncerty): 	.......................................................
Spotify: 	.......................................................
Soundcloud: 	.......................................................
Inne: 		.......................................................


5. Wymagania techniczne zespołu / rider





6. Oświadczenie
1. Oświadczam, iż posiadam prawo do reprezentowania zespołu ....................................(nazwa). 
2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie zespół.......................................(nazwa) posiada prawa autorskie do utworów............................................................................................(tytuły).  
3. W imieniu zespołu oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i akceptujemy jego warunki.
4. Wyrażamy zgodę  na wykorzystywanie naszych nagrań w celach promocyjnych konkursu, a także na przechowywanie ich w bazie Stowarzyszenia Nasiono w Gdańsku i wykorzystywanie w celu promocji zespołu przy realizacji innych jego projektów.
5. Wyrażamy zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi Koncertu konkursowego oraz wielokrotne publiczne odtwarzanie  nagrania Koncertu w materiałach promocyjnych związanych z Organizatorem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

6. Zespół zgłosił utwory do prawnej ochrony w instytucjach do tego uprawnionych TAK* /  NIE*


..................................                                                                             ...............................................
data, miejscowość                                                                                                 podpis
*niepotrzebne skreślić 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasiono
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach zawartych w regulaminie )
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy


…………………………………………………..
							           podpis

