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KARTA ZGŁOSZENIA 

III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z LITERATURY MUZYCZNEJ 

"POLSKA MUZYKA WSPÓŁCZESNA I JAZZOWA – LUBIĘ TO!" 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................... .....................  

Grupa: .................................................................  

Klasa/cykl nauki: .................................................  

Nauczyciel przygotowujący ucznia:  

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

Pełna nazwa i adres szkoły:  

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

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

Kontakt w sprawie konkursu:  

tel. ……………………………………………..........  

e-mail ....................................................  

 

 

Proszę wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym, łącznie ze znajdującą się na odwrocie 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  
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Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: ....................................................................... 
 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

1) * TAK  /  NIE  imienia i nazwiska uczestnika …………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2)* TAK  /  NIE nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika  na podstawie art. 81 ust. 1 prawa 

autorskiego (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.) zarejestrowanego podczas III Międzyszkolnego Konkursu z 

literatury muzycznej "Polska muzyka współczesna i jazzowa – Lubię to!", którego organizatorem jest  Zespół 

Szkół Muzycznych w Wieliczce, na następujących polach eksploatacji:  

- strony internetowe Organizatorów konkursu, 

- strony internetowe instytucji i mediów, z którymi Organizatorzy  współpracują w związku z 

Konkursem, 

- publikacje związane z konkursem, 

- media (prasa, radio, telewizja) oraz ich strony internetowe, 

- gabloty, gazetki oraz kroniki Organizatorów konkursu 

w celu udokumentowania przebiegu konkursu oraz promocji umiejętności uczestników konkursu przez 

organizatorów konkursu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 

oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191, z 

późn. zm.). 

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

       (miejscowość, data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika)  

 
*) niewłaściwe skreślić 

 
 

Obowiązek informacyjny 
 

Podanie danych w  formularzu zgłoszeniowym  jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  
 
Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – podstawą przetwarzania 
danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e)  RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym) w celu udokumentowania 
przebiegu oraz promocji umiejętności uczestników konkursu organizowanego przez administratora danych 
osobowych tj. Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce z siedzibą: Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, 
tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl . 

 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej wykorzystania wizerunku i przetwarzania danych osobowych jest 
integralną częścią regulaminu konkursu. 
 
 

Zapoznałem się z treścią regulaminu oraz klauzuli informacyjnej 
 
 
 

……………………………………    ………………………………...........................……………………………………… 
       (miejscowość, data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika)  

 


