
Formularz zgłoszeniowy na III Międzyszkolne Przesłuchania: 
„ PRELUDIUM KONKURSOWE - VIOLE I VIOLINKI”  

 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika*: .................................................................................................... 
 

2. Data i miejsce urodzenia uczestnika*: ..................................................................................... 
 

3. Adres zameldowania uczestnika*:............................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................... 
 

4. Szkoła muzyczna, klasa, cykl:................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

 
5. Instrument:................................................................................................................................ 

 
6. Grupa wg ustalonego podziału:......... 

 
7. Nauczyciel*:............................................. 8.Akompaniator*: ................................................... 

 
9.   Program: ................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................... 

 
...............................................................................................................czas trwania:......... min 

 
Obiad w dniu przesłuchań:  □ tak, ilość osób ......... (+13,50 zł od osoby do wpisowego) 
    □ nie 
Dane do faktury za obiady:  …............................................................................................................. 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku 
dziecka na stronie internetowej i facebooku Organizatora oraz akceptuję regulamin przesłuchań. 

 
....................................................      …....….............................................. 
 Podpis rodzica        Podpis nauczyciela prowadzącego 
 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Publiczna Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Górsku. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 



ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 
charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) data i 
miejsce urodzenia, c) adres zamieszkania, d) nazwisko nauczyciela, akompaniatora, e) 
wizerunek uczestnika, nauczyciela prowadzącego, akompaniatora 

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 
cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem 
e-mail psmgorsk@o2.pl 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 
przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 
Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail psmgorsk@o2.pl 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO). 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 
o harmonogramie konkursu oraz o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (m. in. ze względu 
na odwołania) 

 
 
....................................................      …............................................................. 
 Podpis rodzica         Podpis nauczyciela prowadzącego 
 
 
 
* Pola oznaczone gwiazdką prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI  


