Regulamin V Sympozjum Fletowego online
30 -31 października 2020
1. Organizatorem V Sympozjum Fletowego online jest Zespoł Panstwowych
Szkoł Muzycznych im. Graz! yny Bacewicz w Koszalinie oraz Centrum
Edukacji Artystycznej.
2. V Sympozjum Fletowe odbędzie się w dniach 30-31 pazdziernika 2020
w formule online.
3. W ramach V Sympozjum Fletowego online odbędą się lekcje indywidualne
oraz blok wykładow.
4. Lekcje indywidualne bez udziału publicznosci odbędą się w dniach 30-31
pazdziernika

2020.

Wykładowca

ustala

zajęcia

bezposrednio

z uczestnikiem kursu.
5. Blok wykładow planowany jest na dzien 31 pazdziernika 2020
w godzinach 9.00-11.00, zainteresowane osoby (po uprzednim przesłaniu
karty zgłoszenia) otrzymają mail z danymi do udziału w spotkaniu.
6. V Sympozjum Fletowe online skierowane jest do uczniow szkoł
muzycznych I i II stopnia, studentow Akademii Muzycznych oraz
pedagogow klas fletu.
7. Udział we wszystkich wydarzeniach Sympozjum jest bezpłatny.
8. Uczestnikom czynnym oferujemy lekcję indywidualną (uczniowie szkoł
I stopnia – 30 minut, uczniowie szkoł II stopnia i studenci – 45 minut).
9. Uczestnictwo w wykładach wymaga zgłoszenia.
10. Zgłoszenia proszę wysyłac wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
sympozjumfletowe@zpsm.pl do dnia 23 pazdziernika 2020 roku.
11. Organizator informuje, z! e ilosc miejsc do udziału czynnego w lekcjach jest
ograniczona, decydowac będzie kolejnosc zgłoszen.
12. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.zpsm.pl
13.Koordynator Sympozjum: dr Magda Morus- Fijałkowska
tel. 694-023-917 sympozjumfletowe@zpsm.pl

Załączniki:
załącznik nr 1- zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia wraz z klauzulą
załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela wraz z klauzulą

zał.1
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, ilosciowo i terytorialnie.
2.

Dane

osobowe,

w

tym

wizerunek

uczestnika

czy

nauczyciela,

w

związku

z przeprowadzonym konkursem, koncertem, lub innym wystąpieniem publicznym mogą byc
przetwarzane przez organizatorow poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły,
w lokalnych mediach i portalach społecznosciowych bez koniecznosci kaz! dorazowego
zatwierdzania.
3. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie danych uczestnika i nauczyciela w formie
nagran, zdjęc w celach promocyjnych wydarzenia (konkursu, koncertu, warsztatow itp.)
ZGODA UCZESTNIKA
Wyraz! am zgodę na niekomercyjne przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego
wizerunku, przez administratora danych - Zespoł Panstwowych Szkoł Muzycznych
im. Graz! yny Bacewicz w Koszalinie, reprezentowanego przez dyrektora szkoły, na potrzeby
konkursu zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującą od 25
maja 2018 r.

…………………………………………
(miejscowosc, data)

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

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem V Sympozjum Fletowego online
oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w związku z wystąpieniem publicznym na terenie Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
…………………………………………
(miejscowosc, data)

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnika V Sympozjum
Fletowego online jest Dyrektor Zespołu Panstwowych Szkoł Muzycznych im. Graz! yny
Bacewicz, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZPSM
jest Krzysztof Czarnecki, kontakt: redakcja@zpsm.pl Dane osobowe uczestnikow i nauczycieli,
przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby V Sympozjum Fletowego online i nie będą
udostępniane innym podmiotom niz! Organizatorzy. Dane przetwarzane będą (w zakresie
imienia i nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu, nazwy instytucji) na podstawie art. 6
ust.1 lit a) RODO.
Dane osobowe w związku z przeprowadzonym V Sympozjum Fletowym online mogą byc
zamieszczane w Internecie, m.in. na stronie internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook,
Youtube itp. bez koniecznosci kaz! dorazowego ich zatwierdzania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia imprezy. Organizatorzy Sympozjum
zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomosci danych osobowych (imienia
i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska nauczyciela, nazwy szkoły) w harmonogramach
i innych materiałach związanych z imprezą. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych,
w tym wizerunku, nie jest ograniczona czasowo, ilosciowo i terytorialnie. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a takz! e usuwania przez administratora danych
osobowych w kaz! dej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia skargi do
UODO, gdy stwierdzi, z! e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

zał.2
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, ilosciowo i terytorialnie.
2.

Dane

osobowe,

w

tym

wizerunek

uczestnika

czy

nauczyciela,

w

związku

z przeprowadzonym konkursem, koncertem, lub innym wystąpieniem publicznym mogą byc
przetwarzane przez organizatorow poprzez zamieszczanie na stronie internetowej szkoły,
w lokalnych mediach i portalach społecznosciowych bez koniecznosci kaz! dorazowego
zatwierdzania.
3. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie danych uczestnika i nauczyciela w formie
nagran, zdjęc w celach promocyjnych wydarzenia (konkursu, koncertu, warsztatow itp.)
ZGODA NAUCZYCIELA
Wyraz! am zgodę na niekomercyjne przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego
wizerunku, przez administratora danych - Zespoł Panstwowych Szkoł Muzycznych
im. Graz! yny Bacewicz w Koszalinie, reprezentowanego przez dyrektora szkoły, na potrzeby
V Sympozjum Fletowego online zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych (RODO)
obowiązującą od 25 maja 2018 r.

…………………………………………
(miejscowosc, data)

………………………………………...
(podpis nauczyciela)

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem V Sympozjum Fletowego online
oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w związku z wystąpieniem publicznym na terenie Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.
…………………………………………
(miejscowosc, data)

…………………………………
(podpis nauczyciela)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnika V Sympozjum
Fletowego online jest Dyrektor Zespołu Panstwowych Szkoł Muzycznych im. Graz! yny
Bacewicz, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZPSM
jest Krzysztof Czarnecki, kontakt: redakcja@zpsm.pl Dane osobowe uczestnikow i nauczycieli,
przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby V Sympozjum Fletowego online i nie będą
udostępniane innym podmiotom niz! Organizatorzy. Dane przetwarzane będą (w zakresie
imienia i nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu, nazwy instytucji) na podstawie art. 6
ust.1 lit a) RODO.
Dane osobowe w związku z przeprowadzonym V Sympozjum Fletowym online mogą byc
zamieszczane w Internecie, m.in. na stronie internetowej Szkoły, serwisach typu Facebook,
Youtube itp. bez koniecznosci kaz! dorazowego ich zatwierdzania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia imprezy. Organizatorzy Sympozjum
zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomosci danych osobowych (imienia
i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska nauczyciela, nazwy szkoły) w harmonogramach
i innych materiałach związanych z imprezą. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych,
w tym wizerunku, nie jest ograniczona czasowo, ilosciowo i terytorialnie. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, a takz! e usuwania przez administratora danych
osobowych w kaz! dej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia skargi do
UODO, gdy stwierdzi, z! e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

