ZGŁOSZENIE
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. BOGDANA PAPROCKIEGO
Opera Nova w Bydgoszczy, 12 – 17 listopada 2019 r.
Proszę wypełnić drukowanymi literami:
Nazwisko…..…………...................................................................................................................
Imię …………................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia……………………………………..……………………………….……………………………..
Adres ……………..…………………………………………………………………………...……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..............................................
Nr tel., e-mail…………………………………….…………………………………………………………………………………
Rodzaj głosu…………………………………………………………………………...…………….................................
Oświadczam, że będę korzystać/nie będę korzystać z akompaniatora Konkursu.
Podczas przesłuchań konkursowych zaprezentuję następujący program:
I etap
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
II etap
1. …………………………………………………………..………………………………………….………………………….
2. ………………………………………………………………..………………………………………….…………………….
3. …………………………………………………………..………………….………………………………………………….
III etap
1. ……………………………………………………. …………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Podane powyżej utwory powinny zawierać kompozytora, tytuł i tonację w przypadku pieśni oraz
kompozytora, tytuł opery, oratorium lub numer katalogowy kantaty, z której pochodzi a także
pierwszy akapit, w przypadku arii. Należy również podać przybliżony czas trwania wszystkich
zgłoszonych utworów.

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z Regulaminem I Ogólnopolskiego Konkursu
Wokalnego im. Bogdana Paprockiego oraz akceptuję jego postanowienia w całości.
Dnia ………….............................………………………………………………………..………………….......…..……
Podpis kandydata…………………………………….………………...…………………………………………..…………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych wskazanych
w niniejszym oświadczeniu oraz w zakresie wizerunku i głosu, przekazanych w związku z moim

1

udziałem w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego dla celów
marketingowych związanych z moim uczestnictwem w Konkursie.
………………………………………………………………
podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wskazanych w niniejszym
oświadczeniu w zakresie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, obywatelstwa,
reprezentowanego kraju, typu głosu, zdjęcia oraz biografii, przekazanych w związku z moim udziałem
w I Ogólnopolskim Konkursem Wokalnym im. Bogdana Paprockiego dla celów marketingowych
związanych z moim uczestnictwem w Konkursie oraz promocją Konkursu.
………………………………………………………………
podpis uczestnika

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-056), ul. Słowackiego 7, reprezentowana przez rektora Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (adres e-mail:rektor@amuz.bydgoszcz.pl).
2) W uczelni powołany jest Inspektor Ochrony Danych – (adres e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy cywilnoprawnej oraz
ewentualnych roszczeń z nią związanych;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, prócz administratora danych, będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,
w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest także warunkiem
zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami:

……………………………………
Czytelny podpis
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