
V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Miłosza Magina w Toruniu

2-4 kwietnia 2020r.

KARTA ZGŁOSZENIA
(Prosimy o wypełnienie komputerowo)

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Narodowość: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………..………

E-mail: …………………………………………………..………

Wybór grupy (należy zaznaczyć x przy odpowiedniej kategorii wiekowej szczegółowo 

określonej w regulaminie konkursu):

  ⃞   Grupa I  – Początkująca

  ⃞   Grupa II – Podstawowa

  ⃞   Grupa III – Zaawansowana

Wybrany program (kompozytor, utwór, czas trwania utworu):

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Załączniki do karty zgłoszenia:

– 1 aktualne zdjęcie w formacie 3,5x4,5 cm (w formie elektronicznej lub papierowej)

– krótki życiorys artystyczny

– skan lub kserokopia  potwierdzenia  wpłaty wpisowego przelewem bankowym (plus

opłata bankowa)

 
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się i wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na warunki zawarte w 
Regulaminie „V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Toruniu”.

……………………………………………………….
Czytelny  podpis  uczestnika  Konkursu/rodzica  lub  opiekuna  prawnego
uczestnika Konkursu**
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku na potrzeby

„V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Toruniu”

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych:

…………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkursu)

danych osobowych mojego dziecka: 

………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka – uczestnika Konkursu), 

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem, 

zawartych  w  przedstawionych  przeze  mnie  dokumentach  oraz  wykorzystanie
i upowszechnianie mojego/mojego dziecka* wizerunku i wykonania podczas 
„V  Międzynarodowego  Konkursu  Pianistycznego  im.  Miłosza  Magina  w  Toruniu”,  którego
współorganizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu na
następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie rejestracji wszelkimi technikami (fonograficznymi, audialnymi, audiowizualny-
mi,  multimedialnymi,  poligraficznymi,  fotograficznymi,  cyfrowymi,  informatycznymi),  w
tym także trwałe i czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia
elektronicznego;

2) w zakresie rozpowszechniania przez współorganizatora, publikowanie 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 współorganizatora
działalnością zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W ramach realizacji  „V Międzynarodowego  Konkursu  Pianistycznego  im.  Miłosza  Magina w
Toruniu” dane w postaci zarejestrowanego wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika, do-
kumentacji fotograficznej, filmowej, wypowiedzi udzielonej przez dziecko lub pełnoletniego
uczestnika mogą być przekazywane wskazanym w pkt 2 mediom poprzez umieszczanie zdjęć
lub filmów w przestrzeni publicznej. 
Jednocześnie  zastrzega  się  możliwość  wykorzystania  wizerunku  dziecka/pełnoletniego
uczestnika oraz udzielonych przez niego wypowiedzi jedynie w celu promocji wskazanego po-
wyżej wydarzenia. 
Wizerunek lub wypowiedzi dziecka/pełnoletniego uczestnika nie mogą być użyte do innych
celów w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/pełnoletniego uczestnika i nie mogą na-
ruszać jego godności.
Jestem  świadomy,  że  mam  prawo  dostępu  do  treści  moich*  danych  mojego  dziecka/pod-
opiecznego* oraz ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne. 
Zostałem poinformowany, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia wy-
rażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do
czasu ich cofnięcia. 
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      Toruń, dnia …………………………. …………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu/ 
lub pełnoletniego uczestnika Konkursu**

* niepotrzebne skreślić
** UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażą prawny opiekun.

…………………………………………  Toruń, dnia ………………………….. 2020 r.
Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkursu

………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przekazanie przyznanej mi/mojemu dziecku Laureatowi/Finaliście

„V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Toruniu”  nagrody pie-

niężnej na wskazany poniżej rachunek bankowy, którego jestem właścicielem: 

nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………
(czytelny podpis pełnoletniego Laureata 
lub rodzica/opiekuna prawnego Laureata Konkursu*)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorami Twoich danych osobowych są wspólnie następujące podmioty:

a) Zespół  Szkół  Muzycznych  im.  Karola  Szymanowskiego  w  Toruniu,   ul.  Szosa  Chełmińska  224/226,   87  -  100  Toruń,
reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, 

b) Fundacja im. Miłosza Magina w Łodzi, ul. Piłsudzkiego 7/255, 90-368 Łódź;

c) Les Amis de la Musique Polonaise w Paryżu, 31, rue David d'Angers, 75019 Paryż (Francja);

d) Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226,  87 - 100 Toruń 
zwani dalej Współadministratorami.

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl, numer tel. 56 611 89 92.
2. Dane osobowe i kontaktowe podane w oświadczeniu, będą przetwarzane w celu realizacji wypłaty nagrody pieniężnej dla Laureata, na

podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane Laureata będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu oraz obowiązków wynikających z po-

szczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa -

rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto

przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
6. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie Współadministratorów danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie

hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi bankowe.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
9. Podanie danych zawartych w oświadczeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby zrealizować wypłatę nagro -

dy przyznanej zgodnie z protokołem Komisji Konkursowej.
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