ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
w tym wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku,
na potrzeby związane z realizacją wszelkich form wystąpień publicznych
na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
w Koszalinie
1. Niniejsza zgoda na wykorzystanie danych w tym wizerunku uczestnika i nauczyciela nie jest
ograniczona czasowo, ilościowo i terytorialnie.
2. Dane osobowe, w tym wizerunek uczestnika czy nauczyciela, w związku z przeprowadzonym
konkursem, koncertem, lub innym wystąpieniem publicznym mogą być przetwarzane przez
organizatorów poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach
i portalach społecznościowych bez konieczności każdorazowego zatwierdzania.
3. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie danych uczestnika i nauczyciela w formie nagrań,
zdjęć w celach promocyjnych wydarzenia (konkursu, koncertu, warsztatów itp.)

ZGODA UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na niekomercyjne przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego
wizerunku, przez administratora danych - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny
Bacewicz w Koszalinie reprezentowanego przez Dyrektora szkoły, na potrzeby Warsztatów
Kontrabasowych BASS BALTICA 2020, zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych
(RODO) obowiązującą od 25 maja 2018 r.
…………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis pełnoletniego uczestnika)
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem Warsztatów Kontrabasowych
BASS BALTICA 2020 oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych w związku z wystąpieniem publicznym na terenie Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
…………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis pełnoletniego uczestnika)
podpis rodzica/opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestników Warsztatów
Kontrabasowych BASS BALTICA 2020 jest Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.
Grażyny Bacewicz, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w
ZPSM im G. Bacewicz w Koszalinie jest Krzysztof Czarnecki, kontakt: redakcja@zpsm.pl
Dane osobowe uczestników i wykładowców przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby
Warsztatów Kontrabasowych BASS BALTICA i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
Organizatorzy. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Dane osobowe w związku z Warsztatami Kontrabasowymi BASS BALTICA mogą być
zamieszczane w Internecie, m.in. na stronie internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook, Youtube
itp. bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia imprezy.
Organizatorzy Warsztatów zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości
danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska nauczyciela/wykładowcy,
nazwy szkoły) w harmonogramach i innych materiałach związanych z imprezą.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych, w tym wizerunku, nie jest ograniczona czasowo,
ilościowo i terytorialnie.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a także usuwania przez administratora danych
osobowych w każdej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia skargi do UODO,
gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

