
KARTA ZGŁOSZENIA DO VII EDYCJI
WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU

PIOSENKI LITERACKIEJ „Z DALA OD ZGIEŁKU”

NAZWA PLACÓWKI:

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

DOKŁADNY ADRES, TELEFON, FAX, E-MAIL:

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

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO KONKURSU:
…........................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, KLASA:

    1. .....................................................................................................................

 TYTUŁ  UTWORU: …................................................................
 AUTOR TEKSTU: …..................................................................
 AUTOR MUZYKI: ….................................................................
 IMIĘ I NAZWISKO AKOMPANIATORA:.....................................................................
OCZEKIWANIA TECHNICZNE (do konsultacji):
ilość mikrofonów:.................................................................
ilość stojaków: …..........................................................
inne:........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie informacji, zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka 
zarejestrowanych podczas VII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Literackiej „Z dala od zgiełku” na szkolnych stronach 
internetowych SP 36 w Bytomiu, w prasie oraz audycjach  radiowych i telewizyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi 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 
„RODO"), przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 36  w 
Bytomiu:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu, 41-902 Bytom,  ul. 
Siemiradzkiego 9, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Dane kontaktowe Inspektora IOD: Wydział Edukacji ul. Jana Smolenia 35,

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
3/ dane osobowe będą przetwarzane podczas trwania konkursu, do momentu rozdania nagród

mailto:iod_edu@um.bytom.pl


4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w  
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych  
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r.
(UE2016/679).
5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu;
6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa 
niezbędne.

Podpis rodzica
…...........................................

Podpis opiekuna
….........................................
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