
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 
 do udziału w VIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE DUETÓW WIBRAFONOWYCH/MARIMBOWYCH  

 
online 2021 

  

................................................................   ................................................................   
imię i nazwisko        imię i nazwisko  
 

…................................................................    ................................................................  
data urodzenia oraz grupa wiekowa     data urodzenia oraz grupa wiekowa  
 

…................................................................    ................................................................  
adres e-mail oraz telefon kontaktowy    adres e-mail oraz telefon kontaktowy 
 

…................................................................    ................................................................  
adres zamieszkania / korespondencyjny    adres zamieszkania / korespondencyjny 
 

…................................................................   ................................................................  
nazwa szkoły / uczelni       nazwa szkoły / uczelni  
 

…................................................................   ................................................................  
klasa / semestr        klasa / semestr 
 

…................................................................   ................................................................  
adres szkoły / uczelni       adres szkoły / uczelni  
 

…................................................................   ................................................................  
imię i nazwisko nauczyciela / profesora    imię i nazwisko nauczyciela / profesora 
 
 

Etap 1  
Pierwszy utwór obowiązkowy 

kompozytor tytuł Przybliżony czas 
wykonania  

  
 
 

 

 

Drugi utwór obowiązkowy 

kompozytor tytuł Przybliżony czas 
wykonania  

  
 
 

 

 

Etap 2 

Utwór dowolny 

kompozytor tytuł Przybliżony czas 
wykonania  

  

 

 

 

 
 

 

…...........................................  ….............................................   .......................................... 
podpis nauczyciela / profesora     podpisy uczestników konkursu 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

informujemy, że: 
 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu jest Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II St. im. Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18, 45-084 Opole, tel: +48 77 453 71 67,  
adres e-mail: sekretariat@psm.opole.pl 

2) Dokonujemy Współadministrowania danych wraz z Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 
Warszawa, tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl 
Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami w ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy 
Współadministratorami, określają zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, 
w szczególności uzgodniono, że każdy ze współadministratorów  odpowiada za autonomiczne zadania określone przepisami 
prawa. Tym samym Państwowa Szkoła Muzyczna I i II St. im. Fryderyka Chopina w Opolu jako Współorganizator odpowiada 
za wypełnienie obowiązków RODO w zakresie przygotowania  i przeprowadzenia konkursu  

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  
inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD",  oraz mailowo: iod@psmopole.pl  

4) Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia 
konkursu w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w związku z ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty,  oraz rozporządzeniem  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych   

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma 
zastosowanie.   

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie podania 
danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania przeprowadzenia konkursu wynikający 
z przepisów prawa o archiwizacji,  oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną,  

6) Odbiorcą danych będzie dostawca usług w ramach  platformy streamingowej, oraz dostawca platformy Microsoft Teams. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte 
zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze,  oraz podmioty 
i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)  

7) Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać 
należy iż korzystanie przez Administratora z platformy streamingowej, oraz platformy Microsoft Teams, może wiązać się 
z lokalizacją miejsca docelowego przepływu danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

8) Osobie której dane dotyczą, a w przypadku danych osoby niepełnoletniej jej opiekunom prawnym / rodzicom  przysługuje 
prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  
b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych 
c) ograniczenia przetwarzania danych  
d) usunięcia danych osobowych  
e) wniesienia skargi  do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)   

9) W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o  wyrażoną zgodę, występuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.   

  
 

..………………………………………………..........     ..……………………..................…………………………. 
   (data i czytelny podpis* )         (data i czytelny podpis* ) 
 

Oświadczam,  że zapoznałem się z regulaminem organizacyjnym konkursu i w pełni akceptuję  zapisy w nim zawarte.  
 
 

..………………………………………………..........    ..……………………..................…………………………. 
   (data i czytelny podpis* )         (data i czytelny podpis* ) 

 
*w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny  

 
 
 

mailto:sekretariat@psm.opole.pl

