KIDS

DZIECI 4-16 lat
FORMULARZ ZŁOSZENIOWY
DO POKAZÓW MODY KATOWICE FASHION WEEK
11-12 października 2019r.

DANE MODELA/MODELKI (dziecka):
| Imię i nazwisko

| wiek

………………………………………………………………………………………………….
| Wzrost (cm)
………………………………

| Rozmiar ubrań

…………………………….

| Rozmiar obuwia

………………………………

………………………………

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO
| Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………
| Telefon kontaktowy opiekuna prawnego
………………………………………………………………..

| Adres mailowy opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………

Klauzula Informacyjna
1.Administratorem danych osobowych (w szczególności wizerunku) zebranych podczas procedury wyłaniania modeli do pokazów mody Katowice
Fashion Week oraz w ramach fotorelacji i wideorelacji z w/w Wydarzenia jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul.
Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235.
2.Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania
przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
3.Administrator oświadcza, iż dane/wizerunek nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
4.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Oświadczenia
Wyrażam zgodę w imieniu Uczestnika, jako jego opiekun prawny na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
Uczestnika bezpłatnie – zgoda wyrażona na rzecz Organizatora oraz zarządcy (Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) i
właściciela Galerii Katowickiej w Katowicach (Estlin Investmens Sp. z o.o., Warszawa) przekazanego wraz formularzem (2
fotografie)
oraz utrwalonego w dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej w czasie trwania
Wydarzenia Katowice Fashion Week
w Galerii Katowickiej w materiałach informacyjnych i promocyjnych
dotyczących Organizatora oraz Galerii Katowickiej. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie bez ograniczenia terytorium, czasu i
ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych; Wyrażona zgoda jest dobrowolna.
Wyrażam zgodę w imieniu Uczestnika oraz jako prawny opiekun ( w imieniu własnym) na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora oraz zarządcy (Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) i właściciela Galerii Katowickiej
w Katowicach (Estlin Investmens Sp. z o.o., Warszawa) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia
– zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrażana zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia
weryfikacji zgłoszenia modela/modelki na Katowice Fashion Week w Galerii Katowickiej.
Oświadczam, iż wraz ze zgłoszeniem przesyłam 2 aktualne zdjęcia, które nie zostały poddane obróbce, nie użyto do nich
żadnych filtrów a jedno zdjęcie nie przekracza 5mb ( zdjęcia: całej sylwetki, twarzy z widocznym kolorem i długością włosów)
i zobowiązuję się nie dokonywać znaczących zmian w wyglądzie (obcinanie/farbowanie włosów, zabiegi medycyny estetycznej.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do pokazów mody podczas Katowice Fashion Week w Galerii
Katowickiej i potwierdzam pełną dyspozycyjność i możliwość uczestnictwa dziecka w przygotowaniach, próbach i pokazach
12 października 2019r.(sobota) w godzinach 10.00-15.00.

_______________________________________
DATA i PODPIS

