Formularz zgłoszeniowy
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW

„Chopin pod Wawelem”
Kraków, 10 – 14 lipca 2019

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Telefon kontaktowy i e-mail …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nazwa szkoły/uczelni do której uczęszcza uczestnik/czka oraz klasa/rok studiów ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

6. Grupa wiekowa ………………………………………………………………………………………………………………………….......

7. Program …………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz
zgadzam się na publikowanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* na forum
publicznym w zakresie dokumentowania II Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów
Chopin Pod Wawelem, zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a) 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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).
2. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje:
a) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
im. F.Chopina z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 6, reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły.
b) Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Agnieszka Wojtaszek, e-mail:
iod@szkolamuzyczna.os.pl, telefon: 12/ 422-20-23 wew. 26
c) Dane osobowe są zbierane w celu: przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz w
celu podania do publicznej wiadomości informacji o laureacie konkursu.
d) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
e) Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
f) W przypadku stwierdzenia, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
g) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

.................................................................
Data, miejsce i podpis uczestnika
(w razie gdy uczestnik jest
niepełnoletni podpis rodzica lub
opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić

