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imię i nazwisko rodzica/uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
a) Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia im. H.Wieniawskiego z siedzibą w 80-032 Gdańsk ul. Gościnna 4
(administrator).
b) Niniejsza dobrowolna zgoda upoważnia administratora zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.- Art.7 ust.2 do
przetwarzania :
- wizerunku *
- imienia i nazwiska
- informacje o szkole i etapie edukacyjnym ucznia
c)

Przetwarzanie danych przez administratora jest niezbędne do organizacji i przeprowadzenia

konkursu XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY MUZYKI POLSKIEJ „DZIECIĘCE IMAGINACJE”
przeprowadzony online na podstawie wysłanych nagrań audio-video.
d)

Dane będą przechowywane do celów naukowych i archiwalnych .

e) Jednocześnie oświadczam, że. zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i
zrozumiałej formie, zostałem poinformowany o warunku rozliczalności zgody, przysługuje mi możliwość
jej wycofania w każdym czasie. Zostałem ponadto poinformowany o tym, że dane zbierane są przez
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. H.Wieniawskiego z siedzibą w 80-032 Gdańsk ul.
Gościnna 4 , a także o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich
poprawiania, a także o tym, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane
dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty
elektronicznej IODO - rzaniecki.odo@o2.pl
*- nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie Wizerunku przez
Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego z siedzibą w 80-032 Gdańsk ul. Gościnna 4
zwanego Administratorem, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku za pośrednictwem strony
http://szkolamuzyczna.edu.pl/ oraz mediach zewnętrznych tj. szkolny kanał You Tube, szkolna strona Facebook,
kronika szkolna w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością z zakresu kultury,
- Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym
oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Administratora, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich,
zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego
obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne
utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę,
- wykorzystanie swoich Plików Konkursowych jako elementów innych nagrań np. w kolażu muzycznym podsumowującym
Konkurs.
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