KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
„FRYDERYK CHOPIN życie i twórczość”

Nazwa i adres placówki:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ...........................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy: ...........................................................
...................................................................................................................................................
Adres mailowy opiekuna: ......................................................................................................

_________________________________________________________________________________
Filharmonia Pomorska jest instytucją kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Filharmonia Pomorska realizuje projekt współfinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zakup
sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.

ZGODA*
na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dotyczą

…………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy
NIP: 554-02-40-549, REGON: 000279077
Ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85 – 080 Bydgoszcz, reprezentowana przez:
Dyrektora Macieja Puto
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu organizacji Konkursu
„FRYDERYK CHOPIN – życie i twórczość” w 2020 r.
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także,
że zostałem/am poinformowany/a na temat warunków przetwarzania moich danych
osobowych.

* Zgoda udzielana jest bezterminowo, dane mogą zostać usunięte na żądanie osoby, której dotyczą.

……………………..…………………………….

……………………..…………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 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 (dalej: RODO) Filharmonia Pomorska im.
I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. A. Szwalbego 6 (dalej FP) informuje, że:
a. FP jest administratorem danych osobowych
b. Inspektor ochrony danych osobowych FP jest dostępny pod adresem e-mail:
iod@filharmonia.bydgoszcz.pl
c. przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO
d. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu „Stanisław
Moniuszko – życie i twórczość” do dnia uznania za zasadny i wykonania złożonego
przez Panią/na i wniosku o usunięcie przetwarzania danych osobowych (art. 17
RODO). Wniosek należy kierować na adres iod@filharmonia.bydgoszcz.pl.
e. w odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
f. w związku z przetwarzaniem danych osobowych właścicielowi tych danych
przysługuje prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania
danych osobowych (art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych osobowych
w przypadkach, o których stanowi art. 17 RODO, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, prawo do
przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) i prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO);
g. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu niezbędnym do organizacji
Konkursu „Stanisław Moniuszko – życie i twórczość” właścicielowi tych danych nie
przysługuje prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
h. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte są
w Polityce Prywatności FP, dostępnej na stronie:
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/polityka-prywatnosci/
2. Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że zapoznała się z zawartą w punkcie
1 powyżej informacją na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz z Polityką
Prywatności FP i są one dla niej zrozumiałe.

Bydgoszcz ……………………………. r.

…………………………..………………….
(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

