
 

                                            KARTA ZGŁOSZENIA 
 

IX MIĘDZYSZKOLNYCH KONFRONTACJI GITAROWYCH 
OLKUSZ 20 MAJA 2022 r. 

 
 

1.Imię i nazwisko solisty/tki lub skład zespołu 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Klasa ……………………….……… 
 
3. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………….… 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela/lki …………………………………………………….… 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Program 
1) .…………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2) .…...…………………………………………………………………………………………………        
    ………………………………………………………………..………………..…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………             
            (podpis nauczyciela/lki)                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                      
 



 
                  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1359) „Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli 
dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako 
przedstawiciel ustawowy dziecka”.  
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko 
uczestnika/czki) ……………….………………….……………. w zakresie imienia i nazwiska 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Wojciecha Kilara  
w Olkuszu w związku z udziałem w IX MIĘDZYSZKOLNYCH KONFRONTACJACH 
GITAROWYCH, które odbędą się 20 maja 2022 r. w Olkuszu zwanych Konfrontacjami. 

 
 

……...........…………………………….. 
                       /data i podpis/ 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia i nazwiska) mojego 
dziecka (imię i nazwisko uczestnika/czki) ……………….………………………………... na 
potrzeby umieszczenia ich w programie Konfrontacji. 
 

 
……...........…………………………….. 

                       /data i podpis/ 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia i nazwiska) mojego 
dziecka (imię i nazwisko uczestnika/czki) ………………….………………….……….... w 
związku z jego udziałem w Konfrontacjach poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Olkuszu, a także w jej kronice 
szkolnej, na tablicach ściennych, w folderach, ulotkach i gazetce szkolnej, na potrzeby 
dokumentowania wydarzenia i promocji szkoły. 
 

 
……...........…………………………….. 

                       /data i podpis/ 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych (tj. imienia i nazwiska) oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko uczestnika/czki) 
……………….…………………………..………………..... zawartego na zdjęciach i filmach 
utrwalonych podczas Konfrontacji na stronie społecznościowej w serwisie Facebook*, na 



fanpage'u*, w serwisie YouTube*, w serwisie Vimeo*  
w celu promocji szkoły (Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara  
w Olkuszu). 
 
 

……...........…………………………….. 
                       /data i podpis/ 

                   
* niewłaściwe skreślić  
Informujemy, iż serwery serwisów Facebook oraz YouTube znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać 
dostatecznego poziomu ich ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez te serwisy na ich serwery w celu 
stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko 
uczestnika/czki) ……………….………………………………………….. utrwalonego na 
nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi (imię i nazwisko) 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I st.  
im. Wojciecha Kilara w Olkuszu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej  
w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także na stronach WWW 
organizatora konkursu. 
 

 
……...........…………………………….. 

                       /data i podpis/ 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznała/em się z regulaminem Konfrontacji i akceptuję jego 
postanowienia. 

 
 

……...........…………………………….. 
                       /data i podpis/ 

 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) zwane dalej „RODO” informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w 
Olkuszu, tel. 32 643 00 65 e-mail: sekretariat@psmolkusz.pl 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@psmolkusz,pl 
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu rekrutacji i udziału w IX MIĘDZYSZKOLNYCH KONFRONTACJACH GITAROWYCH – Olkusz 
20 maja 2022 r. w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
6) Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji konkursu oraz zgodnie z przepisami 

kancelaryjno-archiwalnymi. 



7) Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Zgodnie z przepisami RODO osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 
„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów”, ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 
jest brak możliwości udziału w konkursie.  

11) Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym 
procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Zapoznałam/em się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości. 
 
 

 
……...........…………………………….. 

                       /data i podpis/ 
                       

 

 


