10. Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego, Poznań, 12-16 listopada 2018 r.

ZGŁOSZENIE (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.

Aktualny adres

7.

Adres e-mail

8.

Numer telefonu

9.

Nazwisko pianisty towarzyszącego

Program zgłoszony na 10. Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. J. Rakowskiego:
I etap

1.
2.
3.
II etap

1.
2.
3.

Janusz Stalmierski – utwór obligatoryjny na altówkę solo

III etap – Finał

1.
Podpisując powyższe zgłoszenie potwierdzam znajomość Regulaminu Konkursu i biorę pełną odpowiedzialność
za podane przeze mnie dane osobowe.
Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w zgłoszeniu na 10. Ogólnopolski Konkurs
Altówkowy im. Jana Rakowskiego jest Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, ul. św. Marcina 87, 60-101
Poznań. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego następcy prawnego: Jakub
Szewczyk, it@amuz.edu.pl
Dane osobowe zbierane są w celu organizacji konkursu i jego realizacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 119 z
04.05.2016). Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu w celach
archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora danych
osobowych oraz podmioty, którym dane te zostaną powierzone na podstawie pisemnej umowy w celu wykonania
konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
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usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak stanowi podstawę do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu artystycznym.
Uczestnikowi przysługuję prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym
momencie, jednak wiąże się to z odstąpieniem od udziału w konkursie. 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 GIODO lub jego
następca prawny.
Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami, i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych podanych w zgłoszeniu.

………………………………………….

……………………………………
podpis (własnoręczny)

miejscowość i data

Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu
zgłoszeniowym przez Akademię Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, po zakończeniu konkursu.
Udostępnienie danych nastąpi na rzecz podmiotów trzecich zajmujących się promowaniem i rozwojem muzyki,
w szczególności Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego, z siedzibą w Poznaniu 61-840;
ul. Świętosławska 7.
Zgoda na udostepnienie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

Tak

Nie

………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………
podpis (własnoręczny)
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