KARTA ZGŁOSZENIA UTWORU
DO KONKURSU
NA PIOSENKĘ O ZIELONEJ GÓRZE

KONKURS NA PIOSENKĘ O ZIELONEJ GÓRZE
DANE ZGŁASZAJĄCEGO / ZGŁASZAJĄCYCH
Imię i nazwisko:

Adres e-mail, numer telefonu:

INFORMACJE O PIOSENCE
Tytuł:

Imię i nazwisko autora/autorów tekstu:

Imię i nazwisko kompozytora/kompozytorów muzyki:

Imię i nazwisko LUB nazwa zespołu – wykonawcy, który wystąpi w Koncercie Laureatów:

OŚWIADCZENIA
Zapoznałem/am się z treścią REGULAMINU oraz akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………………………
podpis

Posiadam autorskie prawa osobiste i majątkowe do samodzielnie stworzonego tekstu
zgłaszanego do konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie
tekstu, odtwarzanie piosenki przez Organizatorów, według potrzeb wynikających z przyjętego
przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla celów promocyjnych, informacyjnych
i komercyjnych.
………………………………………………………………………………
podpis

Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie piosenki oraz dalsze udostepnienia dokonanych
utrwaleń Piosenki w całości oraz fragmentach na potrzeby konkursu.

………………………………………………………………………………
podpis

Wyrażam zgodę na umieszczenie piosenki w śpiewniku stworzonym, przez Organizatora oraz
na wydanie piosenki na płycie CD. Nagranie zostanie zorganizowane przez Organizatora.

………………………………………………………………………………
podpis

Piosenka została stworzona przez osoby wskazane jako autorzy, samodzielnie, ma charakter
indywidualny i oryginalny, nie została rozpowszechniona, a zgłoszenie nie narusza praw osób
trzecich.

………………………………………………………………………………
podpis

Obowiązek informacyjny w związku z uczestnictwem w konkursie
Kto przetwarza dane
osobowe?
Z kim można się
skontaktować?
W jakim celu i na
jakiej podstawie
przetwarzamy dane?

Jakie kategorie
danych osobowych
przetwarzamy?
Jakie prawa
przysługują w
związku z
przetwarzaniem
danych?

Komu przekazujemy
Państwa dane?
Jaki będzie czas
przetwarzania
Państwa danych?

Czy trzeba podać
dane osobowe?
Czy jakieś decyzje
zapadają w sposób
zautomatyzowany?
Czy dane są
przekazywane poza
Polskę?

Stowarzyszenie „Oczywiście Zielona Góra!”
ul. Stanisława Moniuszki 19, 65-409 Zielona Góra
numer telefonu: 609 712 653; e-mail: oczywiscie.zielona.gora@gmail.com
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod w/w
numerem telefonu lub adresem e-mail.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
→ realizacji konkursu, tj.: zgłoszenie udziału w konkursie, ocena pracy, wyłonienie
laureatów, przyznanie nagród;
→ ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO*.
Będziemy przetwarzać imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej.
W związku z przetwarzaniem danych przysługują nast. prawa:
→ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
→ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
→ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
→ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
→ prawo do usunięcia danych osobowych;
→ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska autora wybranego przez jury tekstu i melodii
zostaną zamieszczone w śpiewniku udostępnionym innym jednostkom oświatowym biorącym
udział w konkursie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu, tj. od momentu przesłania
zgłoszenia do czasu wręczenia nagród. Dane osobowe (imię i nazwisko) autorów wybranych
przez jury zostaną również umieszczone w śpiewniku przez czas nieokreślony. Dane osobowe
w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane
do momentu przedawnienia roszczeń.
Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.
W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają w sposób
zautomatyzowany oraz nie są budowane żadne profile.
Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

……………….………………………………

…………………………………

(data i miejscowość)

(czytelny podpis)

*Rozporządzenie 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.

Czego dotyczy
zgoda i w jakim celu
chcemy uzyskać
dane osobowe?

Kto przetwarza
Państwa dane
osobowe?
Z kim można się
skontaktować?
Na jakiej podstawie
będziemy
przetwarzać dane?
Jakie prawa
przysługują w
związku z
przetwarzaniem?

Komu przekazujemy
dane osobowe?
Jaki będzie czas
przetwarzania
danych?
Czy trzeba podać
dane osobowe?
Czy jakieś decyzje
zapadają
automatycznie?
Czy dane będą
przekazane poza
Polskę?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka
(imię i nazwisko uczestnika/dziecka) ……………………………………………………………………..……………
utrwalonego podczas koncertu laureatów „Piosenka o Zielonej Górze” przez Stowarzyszenie
TAK
NIE
„Oczywiście Zielona Góra!” w celu promocji stowarzyszenia. Wizerunek uczestnika/dziecka
zostanie opublikowany na profilu społecznościowym Stowarzyszenia „Oczywiście Zielona
Góra!” w serwisie Facebook.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych/danych osobowych
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko uczestnika/imię
i
nazwisko
dziecka)
TAK
NIE
……………………………………………………………………… w związku z ogłoszeniem wyników konkursu
Piosenka o Zielonej Górze organizowanym przez Stowarzyszenie „Oczywiście Zielona Góra!"
w celu promocji stowarzyszenia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu
społecznościowym Stowarzyszenia „Oczywiście Zielona Góra!” w serwisie Facebook.
Stowarzyszenie „Oczywiście Zielona Góra!”
ul. Stanisława Moniuszki 19, 65-409 Zielona Góra
numer telefonu: 609 712 653; e-mail: oczywiscie.zielona.gora@gmail.com
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod w/w numerem telefonu lub
adresem e-mail.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych przez Państwa zgód (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO*).

Mają Państwo następujące prawa:
→ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
→ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
→ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
→ prawo do przenoszenia danych osobowych;
→ prawo do usunięcia danych osobowych;
→ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
→ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Istnieją odbiorcy, którym są przekazywane dane osobowe. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
publikowanie wizerunku na portalu społecznościowym Facebook, dane te zostaną udostępnione Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez do czasu, aż wycofają Państwo zgodę – można ją wycofać w każdym
momencie.
Podanie danych jest dobrowolne.
Żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie budujemy żadnych profili.

Przepływ danych w ramach Facebook ma ponadnarodowy charakter. Facebook Ireland Ltd. przekazuje dane
osobowe użytkowników swojego serwisu społecznościowego do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję
Europejską standardowych klauzul umownych (dotyczy to także fanpage prowadzonego przez Stowarzyszenia
„Oczywiście Zielona Góra!”).

………………………………………………………
(data i miejscowość)

………………………………………………………
(czytelny podpis)

* Rozporządzenie 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.

