ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz zezwolenie na wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku na potrzeby
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
…………………………………………
( Imię i nazwisko uczestnika )

…………………………………………
( Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna -dot. nieletnich)

Wyrażam*/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych moich/
mojego dziecka i zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oraz
wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku i wykonania artystycznego mojego/moich
dziecka/i podczas:
UDZIAŁU W VII KONKURSIE ALTÓWKOWYM ETIUDA 4.04-11.04.2021 r.
1) Wyrażam*/nie wyrażam zgodę w zakresie rejestracji wszelkimi technikami
(fonograficznymi, audialnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, poligraficznymi,
fotograficznymi, cyfrowymi, informatycznymi), w tym także trwałe lub czasowe
wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
2) Wyrażam*/nie wyrażam zgodę w zakresie rozpowszechniania przez organizatorów,
publikowania nagrań w radiu i telewizji, publikację w Internecie etc. bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów,
za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatorów
działalnością, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. IM. F. NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU

…………………………………………………………………………………………………..
( pełna nazwa administratora danych )

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażenia dobrowolnej zgody, podanie danych
jest wymogiem ustawowym, jednak brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w w/w celu.
Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją
konkursu/warsztatów i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizatorzy.
Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
a zwłaszcza prawo do uzyskania dostępu do danych, zakresu i sposobie przetwarzania,
terminie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia danych.
Dane osobowe, poza wskazanymi celami nie będą w żaden sposób przekazywane
i udostępniane osobom trzecim, nie będę przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
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Dane osobowe przechowywane są stosownie do przepisów prawa, stanowiących o terminie
ich usunięcia (5 lat). Archiwizacja danych następuje w przypadku wycofania zgody na
przetwarzanie lub zakończenia podanego celu, w którym zgoda została wyrażona.
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych zgłasza się do Administratora
danych w sposób:
1. listownie na adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Gdańsku, ul. Gnilna 3
2. Wiadomości e-mail na adres: sekretariat@osm.gdansk.pl
Telefonicznie: 58 301-12-72, 58 301-11-31

…………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis uczes tnika/rodzica/opiekuna)

*niewłaściwe skreślić
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