KARTA ZGŁOSZENIA
XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WOKALNEGO
„MOTYW MIŁOŚCI W PIOSENCE OBCOJĘZYCZNEJ”
1.Imię i nazwisko solisty:…………………………………………………………………….
2.Szkoła/Placówka delegująca……………………………………………………………….
3. Wiek solisty/ kategoria wiekowa…………………………………………………………..
4. Kategoria wiekowa: ………………………………………………………………………..
5.Tytuł i autor piosenki: ………………………………………………………………………
6. Rodzaj akompaniamentu: ………………………………………..........................................
7.Wymagania techniczne:……………………………………………………………………..
8. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:………………………………………………
9. Adres i telefon kontaktowy:………………………………………………………………..
10. Adres e-mail:………………………………………………………………………………
Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem XIV Wojewódzkiego Konkursu
Wokalnego „Motyw miłości w piosence obcojęzycznej” i akceptuję jego warunki,
2)
Oświadczam, że przekazałam/łem treść regulaminu, o którym mowa w pkt 1)
uczestnikom konkursu oraz uprzedziłam/łem ich o tym, że zgłoszenie się do konkursu
jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu.
.......................................
1)

(podpis dyrektora szkoły)
........................................
(podpis nauczyciela)
-----------------------------Podpis pełnoletniego uczestnika
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Klauzula informacyjna
1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *( właściwe podkreślić) na przetwarzanie danych
osobowych , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie 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
119/37 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
2.Przyjmuję do wiadomości że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 z
siedzibą w Bytomiu ul. Ks. J. Popiełuszki 9, tel. 32/2812- 173,
mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bytomiu możliwy jest pod adresem e-mail:
iod_edu@um.bytom.pl
c) Dane osobowe Pana/i/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych.
d) Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w placówce.
e) Pan/i /pełnoletni wychowanek posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f) Rodzicom/ prawnym opiekunom/pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w XIV
Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Motyw miłości w piosence obcojęzycznej”
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *( właściwe podkreślić) na utrwalanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego niepełnoletniego
dziecka na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku
audiowizualnym , dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz w sieci multimedialnej (na stronie
internetowej placówki w tym również w Internecie ) w celach promocyjnych,
edukacyjnych i kronikarskich.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna , nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu
oraz w celach informacyjnych.
Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w zakresie objętym
powyższymi zapisami.

…………………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu lub pełnoletniego
uczestnika

…………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis nauczyciela prowadzącego
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