
 
  

Załącznik nr 2          

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkursu Kompozytorskiego na utwór a cappella 

dla Zespołu Wokalnego Art’n’Voices 

 

1. Imię i Nazwisko: 

………………………………………………………………………………………. 

2. Adres Zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………. 

3. Data i miejsce urodzenia: 

………………………………………………………………………………………. 

4. Numer telefonu: 

………………………………………………………………………………………. 

5. Adres mailowy: 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Utwór nr 1: 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………. 

Godło: …………………………………………………………………………………… 

 

Utwór nr 2: 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………. 

Godło: …………………………………………………………………………………… 

 

Utwór nr 3: 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………. 

Godło: …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………   ……..……...…………………………………… 

Data            Podpis uczestnika konkursu 



 

RODO 

Informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 

„RODO”, jest Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, z siedzibą w Wejherowie, 

kod pocztowy 84-200 ul. Szyprów 12 B. 

2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Zespół Wokalny Art’n’Voices, z 

siedzibą w Wejherowie, kod pocztowy 84-200, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

Pomorskiej, ul. Zamkowa 2 A. 

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

promocji Konkursu Kompozytorskiego na utwór a cappella dla Zespołu Wokalnego Art’n’Voices, 

opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody w konkursie oraz 

opublikowania w Internecie prawykonywanej, nagrodzonej kompozycji w konkursie przez Zespół 

Wokalny Art’n’Voices.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest 

udzielona zgoda (art.6 ust. 1l it.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO). 

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

7. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Zgoda do klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu 

udziału w Konkursie Kompozytorskim na utwór a cappella dla Zespołu Wokalnego Art’n’Voices 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

           (imię i nazwisko uczestnika konkursu, data, miejscowość) 


