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Formularz zgłoszenia 
2. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz 

 
 

Imię uczestnika………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko uczestnika………………………………………………………………………………………. 

Narodowość……………………………………………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………….. 

Telefon……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Program wykonywany na konkursie: 

I etap (czas trwania) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II etap (czas trwania) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pianista-akompaniator (właściwe zaznaczyć):  

□ własny pianista-akompaniator 
 

imię i nazwisko……………………………………………………………………………………… 

□ proszę o zapewnienie pianisty-akompaniatora w czasie Konkursu 
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

…………………………………………………………..….. 

imię i nazwisko 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Muzyczną im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na potrzeby organizacji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 

im. Grażyny Bacewicz, zgodnie z kartą zgłoszeniową oraz regulaminem konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jest Administratorem 

danych osobowych zebranych na potrzeby organizacji konkursu, 

 dane osobowe mogą być przekazywane poza teren UE, 

 dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu, 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych pod adresem 

email: iodo@amuz.lodz.pl 

 dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa i organizacją 

Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. Kiejstuta Bacewicza, 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres 

archiwizowania dokumentacji konkursu. 

 Administrator informuje, iż w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi uczestnikowi 

konkursu przysługuje prawo: 

o dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, 

o do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

o do usunięcia danych, 

o do ograniczenia przetwarzania danych, 

o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

o do przenoszenia danych, 

o do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

o do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – Administrator danych 

osobowych informuje: 

 prośby dotyczące realizacji prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

(tylko jeżeli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania),  

a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można 

kierować również pod adres mailowy: iodo@amuz.lodz.pl, 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji obowiązków ciążących na organizatorze konkursu, 

 konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak 

możliwości udziału w konkursie. 

 

Nadesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych Kandydata na potrzeby organizacji Konkursu oraz oznacza akceptację 

wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu. 

 

                                                           ……………………………………………………………….. 
                                                                                                data i podpis 


