Formularz zgłoszeniowy uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej w Poznaniu
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego 2020 roku.

Imię i nazwisko uczestnika : ..……………………………………………………….….…………………………………………………………….
Szkoła muzyczna : ……………………………………………...……….…………………………………………………………………………………
Adres szkoły : ………………..……………………………….……………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy szkoły : ..………………..……………………….………………………………………….…………………………………..
Telefon kontaktowy opiekuna uczestnika : ……….…………………….…………………………………….……………………………….
Adres e-mail : ………..…………………………………………………...………………………………………………………………………………...
Uczestnik jest w klasie : ………..…(słownie:…………………………………) cyklu ………………………………………………………..
Kategoria : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………………………..….………………………………………………………………………
Program uczestnika :
a/ utwór z epoki baroku:
…………………………………………………………………………………………………………………………… Czas wykonania:...…minut.
b/ utwór z epoki klasycyzmu:
…………………………………………………………………………………………………………………………… Czas wykonania:...…minut.
c/ utwór dowolny:
…………………………………………………………………………………………………………………………… Czas wykonania:...…minut.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz RODO (Dz. U. z 2018 r poz. 1000), Rozporządzenie
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, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1. Wyrażam zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych, przez osoby upoważnione, zawarte w Karcie zgłoszenia, w systemach
informatycznych i formie papierowej w celu przeprowadzenia konkursu „Forum Młodych Pianistów 2020” im. G. Konatkowskiej w Poznaniu.
2. Dane pozyskane od rodziców/opiekunów prawnych kandydata zostaną usunięte po zakończeniu konkursu. Podane dane uczestnika
konkursu zostaną wykorzystane przy opracowaniu harmonogramu i programu konkursu. Imię i nazwisko uczestnika który zostanie laureatem
zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu oraz odczytane podczas ogłoszenia wyników.
3. Administratorem danych osobowych jest POSM I st. nr 1 w Poznaniu.
4. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.
5. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz publikację
wizerunku w związku z udziałem w konkursie oraz przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą
wykorzystywane w celu prezentacji informacji związanych z udziałem w konkursie.

…………………………...
podpis nauczyciela

……………………….................
podpis rodzica / opiekuna

……………………....
pieczątka szkoły

