ANMÄLAN
VÅRKONST

HAMMARÖ BIBLIOTEK

2-26 april

sista anmälningsdag 27 mars

Du som inte har medverkat förut får ställa ut tre verk, och du som har ställt ut
förut får ställa ut ett. (Denna fördelning är på grund av att Vårkonst är ingången
till ett eventuellt deltagande i Ö-konstrundan. En jurering sker då av intresserades
verk. Juryn består av representanter från Hammarö konstförening. Ange nedan
ifall du är intresserad av att delta.)
Lämna den ifyllda (och avklippta)lappen i lånedisken på Hammarö bibliotek, eller
maila den till ulrika.lundberg@hammaro.se. Sista anmälningsdag är 27 mars
INLÄMNING AV VERK: Måndag 1 april, kl. 16-18, i Konsthallen. Glöm inte att du
själv ansvarar för att dina tavlor har upphängningsanordning samt har namn och
titel på baksidan. Glöm ej heller att sätta pris ifall verket är till salu
HÄMTNING AV VERK: måndag 29 april

Namn
Telefon
E-post
Verket/verkens namn

Pris
Teknik

Kryssa i rutan ifall du är intresserad av att delta i
Ö-konstrundan. Obs, jurerat deltagande!

HAMMARÖ
KONSTFÖRENING

PERSONUPPGIFTSHANTERING ENLIGT GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifterna som du har
lämnat i din anmälan. Syftet med det är för att kunna organisera
och planera Vårkonst.
Ditt namn kommer att med anledning av utställningen delas
med allmänheten - genom affischer och påannonseringar via
kommunens webb. De personuppgifter vi behandlar om dig
kan även komma att delas med andra enheter inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är för att fullgöra våra skyldigheter av allmänt
intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år.
Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på bin@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-51 50 00. Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

