
I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana 
w Krakowie (2019)

Akademia Muzyczna w Krakowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko .......................................................................................................................

Data urodzenia (D-M-R) .........................................................................................................

Adres zamieszkania:

Ulica i numer ............................................................................................................

Kod pocztowy  ..........................................................................................................

Miejscowość .............................................................................................................
Telefon  ....................................................................................................................

e-mail  .......................................................................................................................

Nazwa oraz adres uczelni lub szkoły:

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

Wybrany program; należy podać:

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, dane będą
przetwarzane w celu wyłonienia laureatów. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska oraz

wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

…..……….......                          ……..............................................................................................
Data                                 Czytelny podpis uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika nieletniego

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie z siedzibą w przy ul. Św. Tomasza

43,  reprezentowana  przez  Rektora.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  należy  kontaktować  się  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rektor@amuz.krakow.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu oraz przesyłania informacji z tym związanych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości  ich poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  

a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) i prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prze-

pisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnię-

cie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, jed-

nakże brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


