I OGÓLNOPOLSKI
KONKURS MUZYKI KAMERALNEJ
im. WIŁKOMIRSKICH
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Łódź, 10 – 12 maja 2019
Karta zgłoszenia
1.Nazwa zespołu....................................................................................................................................
2. Grupa wiekowa:................................................................................................................................
3. Skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia, instrument):
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................
4.................................................................................................................................................
5.................................................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły.........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
5. Nauczyciel (Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail):
…...........................................................................................................................................................
6. Repertuar:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Organizatorami (imię, nazwisko, nr tel, e-mail):
…...........................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Promocji
Inicjatyw Artystycznych OPERATIVA, zgodnie z kartą zgłoszeniową na konkurs.
Przyjmuję do wiadomości, że:
 Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych OPERATIVA jest Administratorem danych
osobowych zebranych na potrzeby organizacji konkursu,
 dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu,
dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa i organizacją
I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres archiwizowania
dokumentacji konkursu,
 Administrator informuje, iż w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 do usunięcia danych,
 do ograniczenia przetwarzania danych,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych,
 do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych OPERATIVA – Administrator danych
osobowych informuje:
 prośby dotyczące realizacji prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko
jeżeli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do
ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można kierować również pod adres
mailowy: konkurswilkomirskich@onet.pl
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do realizacji obowiązków ciążących na organizatorze konkursu,
 konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak
możliwości udziału w konkursie.

…......................................................
podpis pedagoga

…............................................................
podpis dyrektora szkoły

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 20.04.2019 na adres:
konkurswilkomirskich@onet.pl

