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Pieczęć szkoły

V Ogólnopolski Konkurs „Młodzi Artyści na Zamku Suskim”
Sucha Beskidzka, 12 -14 maja 2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami:

Imię i nazwisko uczestnika: …..................……………………............……………................................

Data i miejsce urodzenia: …...............….......………………….………............…………………............

Instrument…......................................…........ Klasa…..............…... Cykl......................……......….....

Telefon kontaktowy:…................................... Adres e-mail:….............................................................

Nazwa szkoły: …................………………………………...........……………............…………….

Dokładny adres szkoły:........................................................................................................................

Dane kontaktowe szkoły (telefon): ......................................................................................................

Wykonywany program:
1. Kompozytor: …............……………………..…………............………………………...................

Pełny tytuł: ………………………………………………...............................………......................

2. Kompozytor: …............……………………..………………………………............…...................

Pełny tytuł: ………………………………………………....................………..................................

Imię i nazwisko pedagoga: …..............……............………………………………………………......

Imię i nazwisko akompaniatora: …...............………............…………………………………….............

Dokładny czas wykonania całego programu: ........………….........................................................
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej z siedzibą
przy ul. Płk. Tadeusza Semika 3 w Suchej Beskidzkiej, tel. 33 873 33 05, e-mail: smsucha@gmail.com
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Zbigniewa Maryona, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

● pod adresem poczty elektronicznej: iod@sucha-beskidzka.pl
● pod nr telefonu: 33 874-95-54
● pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie
danych osobowych w celu realizacji V Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Artyści na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej.
4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą podczas trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu; w formie wyników zamieszczonych na stronie internetowej oraz Facebook'u Szkoły Muzycznej I stopnia w
Suchej Beskidzkiej.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

7. Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony internetowe
Administratora, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi Administrator współpracuje w związku z realizacją
i promocją konkursu: media, i odbiorcy mediów takich jak: prasa, radio, TV, organizatorzy i uczestnicy imprez,
towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.

Z pełną klauzulą informacyjną mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej lub w siedzibie szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji V
Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Artyści na Zamku Suskim oraz wyrażam zgodę na rejestrowanie i publikowanie wizerunku
uczestnika konkursu w zakresie niezbędnym do promocji V Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Artyści na Zamku Suskim oraz
Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej na stronie internetowej szkoły i gminy Sucha Beskidzka oraz mediach
społecznościowych.

Zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem V Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Artyści na Zamku Suskim.

…..........…........….....................................………….………………

data i podpis prawnego opiekuna uczestnika
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