Karta zgłoszenia uczestnika
XII Międzynarodowego Festiwalu Młodych
Pianistów
w Głubczycach
19- 22 maja 2019 r.

Application form
for
The 12th International Festival of Young
Pianists
Głubczyce, 19-22 may, 2019

Prosimy o wypełnienie pismem drukowanym lub komputerowo
Please fill in the application in capitals or type
1. Nazwisko /surname/....................................................................................................................
2. Imię /name/..................................................................................................................................
3. Płeć /sex/.......................………………………
4. Data urodzenia /date of birth/ ….. ….. - ….. ….. - ….. ….. ….. …..
5. Miejsce urodzenia /place of birth/................................................................................................
6. Narodowość /nationality/...........................................................………………………………...
7. Adres /address/...........................................................................………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
8. Tel./fax ........................................................................................
9. e-mail ...........................................................................................
10. Nazwa szkoły /name of the school/ ...................………………..............……………………..
……………………………………………………………………………………………………..
11. Imię i nazwisko nauczyciela /name & surname of a teacher/
..........................................................................................................
12. Grupa /group/.............................................................................

PROGRAM
Etap I /first stage/
1. ....................................................................................................………………………………
2. ....................................................................................................………………………………
3. ....................................................................................................………………………………
4. ....................................................................................................………………………………
Etap II /second stage/
1. ....................................................................................................………………………………
2. ....................................................................................................………………………………
Czas trwania programu: Etap I …............................. Etap II ….......................................
Duration of program: Stage I ..................................... Stage II ..........................................
*- w celu wzięcia udziału w konkursie wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej
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OŚWADCZENIE *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie
zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) poinformowano mnie,
że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I ST. im. Ignacego J.Paderewskiego w
Głubczycach, ul.Warszawska 18, 48-100 Głubczyce zwana dalej Administratorem
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl
3. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
4. Dane mogą zostać udostępnione współorganizatorom konkursu, podmiotom współpracującym z Administratorem w
oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (tj. usługi hostingowe – utrzymanie strony
internetowej) jak też podmiotom których dostęp jest możliwy w oparciu o przepis prawa.
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ;
6. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie;
9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu
..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU (WIZERUNEK)
……………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

(*- niepotrzebne skreślić)

[Wyrażam zgodę] / [Nie wyrażam zgody ]* na nieograniczone czasowo i nieodpłatne umieszczenie nagrań utworów
wykonanych przez moją córkę / mojego syna podczas Konkursu w którym bierze udział, wraz z podaniem danych
identyfikacyjnych w zakresie: imię, nazwisko, grupa wiekowa na stronie internetowej szkoły pod adresem
www.psm.glubczyce.info

..…………………………………
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

(*- niepotrzebne skreślić)

[Wyrażam zgodę] / [Nie wyrażam zgody ]* na nieograniczone czasowo i nieodpłatne wydanie i upublicznienie w
formie pamiątkowych, niekomercyjnych płyt audio oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących Konkursu i
Państwowej Szkole Muzycznej I St. im. Ignacego J.Paderewskiego w Głubczycach, ul.Warszawska 18, 48-100
Głubczyce nagrań utworów wykonanych przez moją córkę / mojego syna podczas Konkursu, wraz z podaniem danych
identyfikacyjnych w zakresie: imię, nazwisko, grupa wiekowa

..…………………………………
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

(*- niepotrzebne skreślić)

[Wyrażam zgodę] / [Nie wyrażam zgody ] na nieograniczone czasowo i nieodpłatne upublicznienie wizerunku mojego
dziecka poprzez umieszczenie zdjęć wykonanych podczas Konkursu w którym bierze udział:
[TAK] / [NIE]* - na stronie internetowej szkoły www.psm.glubczyce.info
[TAK] / [NIE]* - na portalu społecznościowym Facebook – fanpage szkoły
[TAK] / [NIE]* - w gablocie Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. Ignacego J.Paderewskiego w
Głubczycach, ul.Warszawska 18, 48-100 Głubczyce umieszczonej w holu
[TAK] / [NIE]* - w pamiątkowych, niekomercyjnych materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu i
Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. Ignacego J.Paderewskiego w Głubczycach, ul.Warszawska 18, 48100 Głubczyce takich jak: okładki płyt audio, albumy, biuletyny, książki, itp.

………………………………
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) poinformowano mnie, że:
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w celach pamiątkowych i promocyjnych przez jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I ST. im. Ignacego J.Paderewskiego w Głubczycach, ul.Warszawska 18, 48-100 Głubczyce zwana
dalej Administratorem
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl
3. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą w celach pamiątkowych i promocyjnych Administratora
4. Dane mogą zostać udostępnione organizatorowi konkursu Centrum Edukacji Artystycznej, współorganizatorom
konkursu: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głubczycach, Muzeum Regionalnemu w Głogówku, podmiotom
współpracującym z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (tj. usługi
hostingowe – utrzymanie strony internetowej) jak też podmiotom których dostęp jest możliwy w oparciu o przepis
prawa.
5. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przy czym
wskazać należy iż umieszczenie danych osobowych na portalu społecznościowym Facebooka może wiązać się z
lokalizacją miejsca ich przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ;
6. Ze względu na pamiątkowy i promocyjny cel udostępniania danych osobowych mojego dziecka nie określa się
okresu przechowywania tych danych;
7. Posiadam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznam, że
Administrator przetwarza dane niegodnie z prawem;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym z uwagi na rodzaj i specyfikę konkursu który może rodzić
konieczność utrwalenia występów uczestników konkursu za pomocą nagrań wideo, oraz audio, brak zgody na
przetwarzanie wizerunku dziecka może utrudnić wzięcie udziału w konkursie.

...........................................
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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