KARTA ZGŁOSZENIA
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY OPUS 2020
imię i nazwisko uczestnika

data urodzenia uczestnika

adres e-mail

numer telefonu

nazwa szkoły/uczelni

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

imię i nazwisko akompaniatora

sekcja

kategoria

instrument

Program:

Do wypełnionego formularza zgłoszenia kandydat zobowiązany jest załączyć:
- kopię dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia (dowód osobisty, paszport)
- nagranie audio-wideo obejmujące repertuar określony w
art. 2 ust. 1 Regulaminu
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020.
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 140 zł (kategoria solowa) albo 80z zł (od każdego członka
zespołu w kategorii zespołów kameralnych) na rachunek bankowy Organizatora: Nest Bank
04253000082062104094900001 tytułem “datek na cele statutowe” wraz ze swoim imieniem
i nazwiskiem oraz kategorią i sekcją.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego warunki

______________________________________________

Podpis uczestnika lub opiekuna

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Life and Art z
siedzibą w Krakowie, 31-234 przy ul. Słomczyńskiego 19/43, na potrzeby przeprowadzenia
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Opus 2020, (w szczególności: wyłonienia
jego/ich zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom), zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
922) oraz od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO)
Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że Administratorem danych osobowych jest
Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie, 31-234 przy ul. Słomczyńskiego 19/43. Czas
przetwarzania danych osobowych zostanie określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem w
dniu 25 maja 2018 r. Oświadczam również, że zostałem poinformowany, iż mam prawo do
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto mam prawo w każdym
czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację,
cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie
przewidzianym przez przepisy w/w ustawy oraz RODO (od 25 maja 2018 r.)
Zgoda obejmuje wykorzystanie i utrwalenie materiału audio-wideo za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora Konkursu
działalnością w ramach realizacji Konkursu.

______________________________________

Podpis uczestnika lub opiekuna

