
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Umiejętności Słuchowych   

 

OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  
 KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWYCH W RAMACH FESTIWALU WYOBRAŹNI MUZYCZNEJ 

mYear 2022 
 

Potwierdzam wpłatę  wpisowego (uczestnik dokonuje wpłaty wpisowego – o ile nie dokonała jej szkoła/instytucja 

zgłaszająca – przed dniem 20 października 2022 r.). 

 

 

Imię uczestnika:  

Nazwisko uczestnika:  Data urodzenia:  

Adres do korespondencji:  

Nazwisko pedagoga przygotowującego uczestnika:  

Kontakt do uczestnika  

(nr tel. lub/i  adres e-mail) 
 

 

 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear 2022 oraz Regulaminu Konkursu 

Umiejętności Słuchowych w kategoriach: dla uczniów i open oraz akceptuję ich postanowienia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z moim wizerunkiem jako uczestnika w czasie Festiwalu 

oraz Konkursu, ich utrwalenie, wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium i na 

dowolnym polu eksploatacji – w sposób nieograniczony w czasie wyłącznie do celów promocyjnych i archiwizacyjnych 

Organizatora; zgody tej udzielam nieodpłatnie i bez konieczności każdorazowego zatwierdzania powstałych materiałów 

dokumentujących Festiwal i Konkurs. Zgoda taka może być w każdym czasie zmieniona, odwołana poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia. Złożenie oświadczenia nie ma wpływu na przetwarzanie danych które miało miejsce przed 

złożeniem oświadczenia. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych przeze mnie danych osobowych przez Organizatora Festiwalu i 

Konkursu niezbędnych do udziału w Festiwalu i Konkursie.  i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest  Akademia Muzyczna im. 

Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław; 

b) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@amkl.edu.pl, 

71/310 0507; 

c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a,  f RODO 

d) wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Festiwalu  

i Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator, 

e) Zgoda być w każdym czasie zmieniona, odwołana poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Złożenie 

oświadczenia nie ma wpływu na przetwarzanie danych które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia 

f) posiadam prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia, 

g) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

ubiegania się o udział w Festiwalu i Konkursie. 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika  

 

 


