Wojewódzki KONKURS WOKALNY on-line
„Niech zabrzmi w nas powstania czas”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
.
(zgłoszenie musi być wypełnione drukowanymi literami, bez skrótów i obejmować dokładne dane)

Imię i Nazwisko uczestnika:
Data urodzenia:
(dzień, miesiąc, rok)

Kategoria
wiekowa:

Klasa i szkoła:
Telefon
uczestnika/opiekuna:
Adres e-mail:
Utwór zgłoszony:
(autor i tytuł)

Parę słów o uczestniku:
(osiągnięcia artystyczne, hobby, zainteresowania)

Wokalista solo:

Wokalista z
instrumentem:

(proszę podać rodzaj
instrumentów)

Zespół wokalny

Zapoznałem się z
Regulaminem Konkursu
(podpis rodzica/prawnego
opiekuna):

(Karta zgłoszenia jest ważna jedynie z podpisem, który poświadcza
zapoznanie się z Regulaminem Konkursu)

Załącznik 2 do regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Niech zabrzmi w nas powstania czas”

ZGODA NA UDZIAŁ
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WOKALNYM „Niech zabrzmi w nas powstania czas” organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w
Mysłowicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionym wydarzeniu:
……………………………………………………………………………………………….………………………………….
imię i nazwisko dziecka

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację: imienia, nazwiska, wieku, klasy, szkoły, wizerunku
utrwalonego w postaci zdjęć i nagrań, na stronach internetowych SP13 , MDK www.sp13myslowice.pl , na profilu
SP13, M na Facebooku SP13, na Facebooku MDKu, prasie i powstałych publikacjach, dyplomach, plakatach oraz
tablicach ściennych w siedzibie szkoły.
…………………...……………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

* - skreślić niepotrzebne
Klauzula informacyjna dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Niech zabrzmi w nas
powstania czas”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:
• administratorem zbieranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach
• z naszym inspektorem ochrony danych jest Pani Natalia Ławik, z którą można się skontaktować pisemnie na
adres email: jod_mzopo@ckziu-myslowice.pl lub telefonicznie tel: 32-666-31-32;
• celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia
i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja SP13 oraz archiwizowanie wydarzeń SP13 i MDK
Mysłowice
• podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy
przepisów prawa;
• dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
• podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie
udziału w konkursie;
• zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do
sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważa Pani/Pan,
że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji
ani profilowanie.
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną
…………………………..……………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

