
9. FESTIWAL FILMÓW FRAPUJĄCYCH 
16-18 października 2020 r., Gorzów Wlkp. 

 

APLIKACJA (KARTA) ZGŁOSZENIOWA FILMU 
 

Wypełnioną i odręcznie podpisaną aplikację wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć osobiście  

do dnia 6 września 2020 r. na adres: 

 

Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „FRAPY 2020” (lub skan 
na: film@mosart.pl). 

 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej film: 
 
 
Nazwa grupy filmowej (opcjonalnie): 
 
 
Adres e-mail: 
 

Adres zamieszkania: 

Telefon:  Data urodzenia: 

TYTUŁ FILMU: 

 
Akcja filmu dzieje się w województwie lubuskim lub został on zrealizowany przez reżysera pochodzącego z ww. 

województwa, dlatego może on ubiegać się również o:  
 

                                                                                                            □ FRAPĘ Wartą Zachodu   
 
Czas trwania: Rok produkcji: Rodzaj lub gatunek:  

Reżyseria: Zdjęcia: 

Scenariusz: Montaż: 

 

Zgodnie z Regulaminem załączam również:  
 

 2 kadry z filmu, 

 2-3 zdania o filmie oraz twórcy/twórcach 
 

 
 
Zaświadczam, że zgłaszany film: 

 
 nie został przygotowany na zlecenie w celach komercyjnych, 

 nie jest filmem dyplomowym (magisterskim) na kierunkach artystycznych, 
 nie został zrealizowany przez etatowych pracowników Organizatora czy też osoby zaangażowane w postępowanie 

konkursowe, 
 nie był zgłoszony do poprzednich edycji Festiwalu 

 
 

                                                                                                                  Data i podpis: ………………………………………………… 
 

 

Zgłaszam film do Konkursu akceptując jednocześnie Regulamin 9. Festiwalu Filmów Frapujących: 
 

    □  NIE wyrażam zgody na udział filmu w edycji online   

 
  

………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika / przedstawiciela /opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich) 

  

mailto:film@mosart.pl


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

miejscowość, data 

 

9. Festiwal Filmów Frapujących 2020 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Ja (imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego / reprezentanta*) 

 

........................................................................................ wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w aplikacji (karcie) zgłoszeniowej w celu realizacji 9. Festiwalu 
Filmów Frapujących 2020. Zgoda obejmuje publikację danych osobowych tj. imienia  
i nazwiska w mediach, na stronie internetowej i profilach społecznościowych organizatora, 
wyłącznie w celu informacji i promocji działalności Miejskiego Ośrodka Sztuki oraz Festiwalu. 

 

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

  data i podpis 

 

Klauzula informacyjna: 

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 
Gorzów Wlkp. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu 
realizacji konkursu w ramach 9. Festiwalu Filmów Frapujących - FRAPA 2020, oraz w celach promocji i informacji  
o konkursie. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania  
ww. celów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących konkursu, lub do momentu 
gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, na podstawie umów 
powierzenia, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją  
ww. celów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
działającym w Miejskim Ośrodku Sztuki  pod adresem mailowym iod@mosart.pl 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:iodo@mosart.pl

