Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu muzycznego organizowanego w ramach
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA – W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA I SKŁADA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu muzycznego
organizowanego w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej, zgadzam się
z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu muzycznego
organizowanego w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej (dalej:
„konkurs”) *moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez
administratora danych - Katarzyna Pieron prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Bielskie Studio Piosenki Katarzyna Pieron z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul.
Norberta Barlickiego 15/27, dla celów niezbędnych do *mojego uczestnictwa /
uczestnictwa mojego dziecka w konkursie oraz przeprowadzenia i realizacji konkursu, w
tym również na publiczną publikację danych osobowych w ogłoszeniu o wynikach
konkursu oraz we wszelkich innych informacjach i publikacjach związanych z
konkursem, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz publikację *mojego wizerunku /
wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora
konkursu (w tym w materiałach filmowych), udostępnianie w/w danych osobowych
podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach organizacji konkursu, a także
podmiotom będącym sponsorami konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam nadto, że zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych oraz prawie dostępu do danych, prawie do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawie do przenoszenia danych.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana dziecka
jest Katarzyna Pieron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielskie Studio
Piosenki Katarzyna Pieron z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Norberta Barlickiego
15/27, NIP: 9372619918. Dane kontaktowe administratora danych: tel: 793 393 933 email: biuro@studiopiosenki.com
2. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celach
związanych z uczestnictwem Pana/Pani / uczestnictwem Pana/Pani dziecka w konkursie

3.
4.
5.
6.

7.

8.

oraz przeprowadzeniem i realizacją konkursu. Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do
czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych / danych osobowych
Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych /
danych osobowych Pani/Pana dziecka w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pan/Pana danych
osobowych / danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza lub naruszyło przepisy RODO
lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy.
W przypadku jednak niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie nie będzie możliwe wzięcie przez Panią/Pana / Pani/Pana dziecko udziału
w konkursie.
Decyzje w kwestii przeprowadzenia i realizacji konkursu nie będę podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
______________________________
Miejscowość, data

______________________________
Podpis Uczestnika, rodzica lub opiekuna
(*niewłaściwe skreślić)





Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres siedziby
Organizatora do terminu I Etapu (6 i 7 kwietnia 2019 r.).
W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście na adres siedziby Organizatora podpisany załącznik nr 2 do regulaminu („Zgoda
rodzica”) do terminu I Etapu (6 i 7 kwietnia 2019 r.).
W przypadku jeśli do siedziby Organizatora nie wpłyną w wymaganym terminie
podpisane załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (w przypadku osób niepełnoletnich)
zgłoszenie uczestnika nie będzie rozpatrywane.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu muzycznego organizowanego w ramach
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE MUZYCZNYM
1. Ja, niżej podpisany/a ___________________________ (imię i nazwisko rodzica/opiekuna

2.
3.
4.

5.

prawnego) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _____________________________
(imię i nazwisko dziecka) w konkursie muzycznym organizowanym w ramach II
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem w/w konkursu muzycznego oraz
akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie.
Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko w czasie drogi na konkurs i z
konkursu oraz zapewnię mu opiekę podczas trwania konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu muzycznego
organizowanego w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej (dalej:
„konkurs”) danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych – Katarzyna
Pieron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielskie Studio Piosenki Katarzyna
Pieron z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Norberta Barlickiego 15/27, dla celów
niezbędnych do uczestnictwa mojego dziecka w konkursie oraz przeprowadzenia i
realizacji konkursu, w tym również na publiczną publikację danych osobowych w
ogłoszeniu o wynikach konkursu oraz we wszelkich innych informacjach i publikacjach
związanych z konkursem, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz publikację wizerunku
mojego dziecka w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora konkursu (w
tym w materiałach filmowych), udostępnianie w/w danych osobowych podmiotom
współpracującym z Organizatorem w ramach organizacji konkursu, a także podmiotom
będącym sponsorami konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam nadto, że zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Katarzyna Pieron prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Bielskie Studio Piosenki Katarzyna Pieron z siedzibą
w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Norberta Barlickiego 15/27, NIP: 9372619918. Dane
kontaktowe administratora danych: tel: 793 393 933 e-mail: biuro@studiopiosenki.com

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celach związanych z
uczestnictwem Pana/Pani dziecka w konkursie oraz przeprowadzeniem i realizacją
konkursu. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich
sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dziecka w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dziecka narusza lub naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem
ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Panem/Panią umowy.
W przypadku jednak niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie nie będzie możliwe wzięcie przez Pani/Pana dziecko udziału w konkursie.
8. Decyzje w kwestii przeprowadzenia i realizacji konkursu nie będę podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
______________________________
Miejscowość, data

______________________________
Podpis rodzica lub opiekuna




Podpisaną zgodę rodzica należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres
siedziby Organizatora do terminu I Etapu (6 i 7 kwietnia 2019 r.).
W przypadku jeśli do siedziby Organizatora nie wpłyną w wymaganym terminie
podpisane załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (w przypadku osób niepełnoletnich)
zgłoszenie uczestnika nie będzie rozpatrywane.

