…................................................
(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA
II Konkurs na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego
22.05.2020 r. Iława

1. Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………………………………….……………
2. Klasa, cykl, instrument: ……………………………………………………………………………………………….
3. Grupa: ……………………………………………………….……………………………………………………………….
4. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………..
5. Nazwisko i imię nauczyciela: ………………………………………………………………………………….......
6. Nazwisko i imię akompaniatora: ………………………………………………………………………………….
7. Dokładny adres i telefon szkoły: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………………………………………….
9. Program:

Kompozytor:

10. Czas trwania utworów: …………………………………………….

….................................................
(podpis nauczyciela)

.…................................................
(podpis dyrektora szkoły)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
W związku z udziałem dziecka w II Konkursie na Instrumenty Dęte im. Bogdana Olkowskiego,
którego organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda 14 - 200
Iława, ul. Kościuszki 18 jako rodzic/opiekun prawny*:

□**

wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych:

Imię i nazwisko: …...........................................................................................................................
Klasa (rok nauki, Kategoria I, II, III, IV): …........................................................................................
Data urodzenia: …...........................................................................................................................

□** wyrażam zgodę na publikację wizerunku w środkach masowego przekazu oraz na stronie
internetowej organizatora w celach promocyjnych oraz informacyjnych;

…….......................………………………………………
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* - skreślić niewłaściwe
** - należ zaznaczyć „x”
Informacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Tadeusza Bairda z siedzibą w Iławie (14 - 200) przy ul. Tadeusza Kościuszki 18,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod.psm.ilawa@op.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i promocji konkursu organizowanego
przez Administratora danych na podstawie art. 6 lit. a RODO.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych powyżej skutkować będzie niemożnością udziału w konkursie. Ma
Pani /Pan prawo w każdym czasie do cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione odbiorcom danych.

