
11. FESTIWAL FILMÓW FRAPUJĄCYCH 
21-23 października 2022 r., Gorzów Wlkp. 

 

APLIKACJA (KARTA) ZGŁOSZENIOWA FILMU 
 

Wypełnioną i odręcznie podpisaną aplikację wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć osobiście  
do dnia 12 września 2022 r. na adres: 

 

Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „FRAPY 2022” (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 

 kopię pokazową 

 
 
Zaświadczam, że zgłaszany film: 

 
 nie został przygotowany na zlecenie w celach komercyjnych, 

 nie został zrealizowany przed 1 stycznia 2018 r., 
 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 11. 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 

 

11. Festiwal Filmów Frapujących 2022 

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 uczestnictwa w 11. Festiwalu Filmów Frapujących 2022. 
Zgoda obejmuje publikację danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz tytułu pracy 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 
Gorzów Wlkp., http://www.mosart.pl/ , info@mosart.pl  

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie 
Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora 
lub email: iod@mosart.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych, wyłącznie w 
zakresie i celu określonym w powyższym wniosku, formularzu, podaniu. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami 
Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie podpisanych 
stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego 
prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo 
dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadkach 
przewidzianych prawem prawo do żądania usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku, 
formularza, podania. Wniosek, formularz, podanie bez podanych danych osobowych nie zostanie 
rozpatrzony. 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
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