…………………………………….…….
pieczęć szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY
„MISTRZ LITERATURY DZIECIĘCEJ 0. RIEDING"
EDYCJA ONLINE

PR OS IM Y

WY P EŁ N IA Ć

DR U K O W A N YM I

L IT E RA M I

uczeń…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

klasa ……………..………… rok nauki ……….…………. rok urodzenia ucznia …..……………..……………………….
pedagog ………………………….…………………………………………….………………………………………...........................
Imię i nazwisko

akompaniator ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

nazwa szkoły …………………………………..………………………………………………………………………………………………
adres szkoły …………………………………………….…………………
Ulica, nr

……-……
Kod

…………………………………...
Miejscowość

nr tel. ………………………………………………………………
link do nagrania w serwisie YouTube ……………………………………………………………………………………………….
WYKONYWANY PROGRAM
Imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, opus, numer utworu (drukiem)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………..…………………………………………………………..………………….…………………………………….………..………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………….……….
3. ……………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………..……
podpis dyrektora szkoły

………………………………………………….
podpis osoby zgłaszającej ucznia

1. ZGODY I OŚWIADCZENIA:
1) ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Po zapoznaniu się z informacją administratora, zamieszczoną w Regulaminie Konkursu, wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).

………………………………………………………………………V
data i czytelny podpis rodzica
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit a RODO1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych (adres e-mail, z którego wysłano formularz) w formie elektronicznej wyłącznie w celu korespondencji
w związku udziałem w IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej 0. Rieding"

………………………………………………………………………V
data i czytelny podpis rodzica
2) ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA:
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko)
przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego, 02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 w związku
z jego udziałem w IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej 0. Rieding", a także
udostępniania
informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu. Wizerunek może być
rozpowszechniany w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością kadrowania,
retuszowania i kompozycji nagrywanych na wszelkich nośnikach.
Niniejsze zezwolenie obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na oficjalnej stronie
internetowej szkoły i kanale YouTube1.

………………………………………………………………………V
data i czytelny podpis rodzica
3) ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU AKOMPANIATORA:
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na rozpowszechnianie
mojego wizerunku w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) przez
Państwową Szkołę Muzyczną I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego, 02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 w związku z jego
udziałem w IX Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej 0. Rieding", a także
udostępniania
informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu. Wizerunek może być
rozpowszechniany w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością kadrowania,
retuszowania i kompozycji nagrywanych na wszelkich nośnikach.
Niniejsze zezwolenie obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na oficjalnej stronie
internetowej szkoły i kanale YouTube1.

………………………………………………………………………V
data i czytelny podpis akompaniatora
___________________
1

deklarujący zapewnia administratora o znajomości:
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines - zasad i bezpieczeństwa YouTube

