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KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko wokalisty
  
2. Adres, nr tel., e–mail

3. Program występu (tytuł utworu, autor muzyki, tekst) 

Oświadczenie: Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie będę rościć żadnych praw z tytułu publikacji 
w środkach masowego przekazu mego nazwiska oraz utworów wykonywanych przeze mnie. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora festiwalu moich danych osobowych wykorzystywanych 
do celów promocyjno–organizacyjnych.

podpis osoby zgłaszającej lub pełnoletniego prawnego opiekuna 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Zjazdu.

podpis osoby zgłaszającej lub pełnoletniego prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji konkursu ZMG odbywać się będzie zgodnie z rozpo-

rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „rozporządzenia 2016/679”).

2. Organizator realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych  
– zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679, informuje, że: 
1)  Administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

(jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe związane z niniejszym 
konkursem:
a) fax. 91 43 19 572
b) e–mail: sekretariat@saa.pl 
c) adres strony internetowej: www.saa.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Jaworski: adres e–mail: t.jaworski@saa.pl; 
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679 w celu związanym z organizacją konkursu ZMG;
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja konkursowa;
5) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio tych osób dotyczących jest 

wymogiem określonym w postanowieniach Regulaminu konkursu;

2022



2

6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;

7) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18  
ust. 2 rozporządzenia 2016/679; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 
2016/679;

8) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;

9) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych 

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;

10) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w rozporządzeniu 
2016/679 oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, z tym, że skorzystanie z prawa 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą;

11) w związku z prawem dostępu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego;

12) treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Organizatora, w zakładce „Polityka prywatności”;

13) dane osobowe będą przetwarzane w celu: prawidłowej realizacji konkursu, i przechowywania 
dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, przekazania 
dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania;

14) Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w okresie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 
rozporządzenia 2016/679.
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