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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................................................  

 

Data urodzenia ..................................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ...............................................................................................  

 

Telefon do kontaktu ..........................................................................................................................  

 

Nazwa i dane teleadresowe szkoły  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

 

Kategoria konkursowa...................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko pedagoga ................................................................................................................  

 

Program konkursowy  

(w programie kategorii I należy wpisać 2 utwory, a w programie kategorii II i III – 3 utwory)  

 

1...........................................................................................................................................................  

2...........................................................................................................................................................  

3...........................................................................................................................................................  

 

Czas trwania programu....................................................................................................................  

 

 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły....................................................................................................  

 

 

Nasz adres:  
Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim 
ul. 23 Stycznia 13, 86-050, Solec Kujawski, tel. 605 469 610 

e-mail: konkursy@psm.soleckujawski.pl 

 

 

 

 

Zapraszamy i życzymy sukcesów artystycznych! 

  

Organizatorzy 
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Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego 

dalej RODO, Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim informuje, że: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim – mgr 

Wiesław Nowak 

Dane kontaktowe administratora to: 

Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim 

ul. 23 Stycznia 13 

86-050 Solec Kujawski 

Tel.: 605 469 610 

e-mail: psm@psm.soleckujawski.pl 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Natalia Sieracka 

tel.: 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl. 

 

3. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 

dziecka w celach konkursowych w związku z: 

1) Prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją Konkursu,  

2) Kontrolowaniem wpłat rejestracyjnych, 

3) Ogłoszeniem wyników Konkursu oraz przyznaniem nagród, 

4) Promowaniem szkoły oraz Konkursu, 

7) Udzieleniem niezbędnej opieki medycznej,  

8) Potrzebą kontaktu z Panią/Panem w sytuacji tego wymagającej;  

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez współorganizatora Konkursu tj. Szkołę 

Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim. Dane osobowe zawarte w 

zgłoszeniach uczestników, którzy nie przystąpią do Konkursu nie będą przechowywane i 

zostaną zniszczone. Wyjątek stanowią dane zawarte w wydrukowanym znacznie wcześniej 

programie Konkursu tj. imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez 

czas określony przepisami prawa. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

 żądania udostępniania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, 

 ich sprostowania, 

 ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3, 
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 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka gdy przetwarzanie odbywa się w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a sprzeciw jest uzasadniony przez 

szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a albo w której znalazło się Pani/Pana 

dziecko.  

 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem 

zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych 

osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać 

zrealizowane względem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka cele określone w pkt 3. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały 

automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

Zapoznałem/am się 

 

 

 

 ………………………………… 

(data i podpis opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 do Karty zgłoszenia 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

w celach związanych z organizacją III Konkursu Pianistycznego im. Kazimierza Serockiego 

 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) oraz art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) 

W związku z udziałem mojego dziecka  …………………………………………………………………  

       (podać imię i nazwisko dziecka)  

w III Konkursie Pianistycznym im. Kazimierza Serockiego organizowanym przez Stowarzyszenie 

,,Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu’’ w Solcu Kujawskim i współorganizowanym przez Szkołę 

Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim w dniu 26 marca 2022 r. wyrażam zgodę 

na przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka w formularzu zgłoszeniowym oraz 

wykorzystanie i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w celu promocyjnym szkoły oraz 

konkursu poprzez fotografowanie, nagrywanie  i publikację wizerunku  na stronie internetowej 

współorganizatora psm.soleckujawski.pl i Facebooku prowadzonym przez szkołę oraz podawanie do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i informacjach o III Konkursie Pianistycznym im. Kazimierza Serockiego w Solcu Kujawskim. 

 

 

………………………………………. 

            (data i podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 


