10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego, 7-13 listopada 2020 r.

ZGŁOSZENIE
(proszę wypełnić czytelnie: litery drukowane lub na komputerze)

1.

Nazwisko i imię

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Nazwa szkoły lub uczelni

4.

Rok nauki lub studiów

5.

Klasa profesora

6.

Adres do korespondencji

7.

E-mail

8.

Numer telefonu

9.

Nazwisko pianisty towarzyszącego

Program zgłoszony na 10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Z. Jahnkego:
I etap

1.
2.
3.

II etap

1.
2.
3.
III etap – Finał

1.

1

10. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego, 7-13 listopada 2020 r.
Podpisując powyższe zgłoszenie potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu i biorę pełną
odpowiedzialność za podane przeze mnie dane osobowe.
RODO:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, które obowiązuje
od 25 maja 2018 r., informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,
z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7. Dodatkowo Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego wskazuje, iż wraz
z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych statystycznych
na portalu społecznościowym.
Więcej
na
temat
przetwarzania
danych
na
potrzeby
statystyk
strony
znajdą
Państwo
pod
linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) organizacji i przeprowadzenia konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
c) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO,
d) w celach marketingowych przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcą danych są pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, zajmujący się organizacją i obsługą
organizowanego 10. Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Z. Jahnkego. Jednocześnie odbiorcami danych mogą być:
a) osoby korzystające z portalu społecznościowego Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage,
o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje są jawne);
b) właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
Dodatkowo Administrator danych może przekazać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu do mediów publicznych w celu ogłoszenia
wyników Konkursu.
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu nie przekazuje Państwa danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych do zakończenia konkursu, zaś później do czasu wypełnienia ciążących
na Administratorze danych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów, stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) poprawiania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) sprzeciwu odnośnie do używania danych osobowych.
Jednocześnie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Skargi w zakresie przetwarzania danych należy składać do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami i wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu.
DODATKOWO:
1. Uczestnik Konkursu udziela organizatorom nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań wideo (dalej
„Utworów”) ze swoim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie utworów, zamieszczanie ich w publikacjach, materiałach informacyjnych, umieszczenie na stronie internetowej
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, w mediach społecznościowych, a także innych, ogólnodostępnych środkach
masowego przekazu oraz opracowywanie dalszych Utworów z wykorzystaniem utrwalonego wizerunku.
2. Organizator ma prawo do bezpłatnego i odpłatnego przekazania utworów, na których utrwalony został wizerunek uczestnika stronom
trzecim, w szczególności Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Poznania, MKiDN, oraz wszystkim sponsorom Konkursu w celach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………
własnoręczny podpis
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