KARTA ZGŁOSZENIA
III Pomorski Festiwal Obojowy - Gdynia 2018

1. Imię i nazwisko ucznia..............................................................................................................
data urodzenia..........................................................klasa............rok nauki..................................
2. Informacje o oboju (marka, model, rok produkcji)...................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko nauczyciela.....................................................................................................
kontakt tel./e-mail………………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko akompaniatora................................................................................................
5. Nazwa i adres szkoły/kontakt (pieczęć)....................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Program.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prosimy o wypełnienie pismem drukowanym
7. Czas prezentacji.....................
(czas mierzony od wejścia do zakończenia występu)
8. Zgłoszenie czynnego udziału w warsztatach (tylko dla uczniów szkoły II st.
o Prof. Tomasz Miczka – Warsztaty kameralne *)
W ramach warsztatów zostanie przygotowany V Koncert - J. B. Boismortier
(w obsadzie na 11 instrumentów), który zostanie wykonany podczas Koncertu
Finałowego 24 listopada (sobota) o g.17.00
Do udziału w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani uczniowie najstarszych
klas. Nuty zostaną przesłane uczniom po zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach.
o Prof. Józef Raatz – Lekcja indywidualna *)
*zaznaczyć wybór
.........................................
Nauczyciel instrumentu

................................
Dyrektor Szkoły

§
Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Szkoła
Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika 13 a. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl
3.Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6.Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)imię i nazwisko,
b)data urodzenia,
c)adres e-mail
d)numer telefonu
8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
10.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12.Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
13.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2)utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

Klauzula informacyjna
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w
Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika 13a;
2.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: patrycja@3city-it.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa;
7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie III
Pomorskiego Festiwalu Obojowego - Gdynia 2018.

…...........................................................................................
(data i podpis uczestnika/rodzica(opiekuna)
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celach organizacji i
przeprowadzenia III Pomorskiego Festiwalu Obojowego - Gdynia 2018 oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła
Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Biskupa Dominika 13a. Posiadam wiedzę, że
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
…...........................................................................................
data i podpis uczestnika/rodzica (opiekuna)

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku
1. Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
danych osobowych oraz wizerunku mojego/ mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Muzyczną I i II
stopnia z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Biskupa Dominika 13 a, na potrzeby III Pomorskiego Festiwalu
Obojowego - Gdynia 2018
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla
potrzeb Festiwalu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
Festiwalu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronach Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz
portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook
znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój
wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.

………………………………………………………………………….
data i podpis uczestnika/rodzica(opiekuna)
*niepotrzebne skreślić

