
ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych – nauczyciel/akompaniator* 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa i adres placówki 

Wyrażam zgodę (TAK / NIE) na przetwarzanie moich danych osobowych 

(imię i nazwisko)........................................................................................................................................................ 

przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju oraz Centrum Edukacji 

Artystycznej w Warszawie jako Organizatorów XIII Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu-

Zdroju. Mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w Konkursie. Przyjmuję  

do wiadomości, że mój udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przeze mnie zgody na publikację na stronie 

internetowej Szkoły moich danych osobowych jako nauczyciela/akompaniatora* w przypadku wyłonienia mojego 

podopiecznego jako Laureata Konkursu. 

 

................................................................................. 
       Data i czytelny podpis nauczyciela / akompaniatora 

 

Zgoda na publikację wizerunku 

1. Wyrażam zgodę (TAK / NIE) na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, jako osoby wspierającej 

uczestnika w trakcie prezentacji podczas XIII Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu-

Zdroju, zarejestrowanego w formie zdjęć i filmów przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. prof. Józefa 

Świdra w Jastrzębiu-Zdroju podczas konkursu. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje możliwość publikacji wizerunku mojego na stronie internetowej Szkoły oraz 

współorganizatora, tj. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, kronice, plakatach informacyjnych, profilu 

FB w celach informacyjnych oraz promowania działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa 

Świdra w Jastrzębiu-Zdroju, a także osiągnięć i umiejętności nauczyciela / akompaniatora oraz Uczestnika. 

3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

4. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr. 

 

        ................................................................................. 
              Data i czytelny podpis nauczyciela / akompaniatora 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są Państwowa Szkoła Muzyczna  

I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 13a, (kontakt telefoniczny (+48) 32 476 

37 05, email: szkola@psmjastrzebie.pl) oraz Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-

924 Warszawa, (kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl). Zasady odpowiedzialności 

Współadministratorów dotyczącej wypełniania przez nich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 

pozyskanych w związku z niniejszym Konkursem, w tym ich wzajemne uzgodnienia w zakresie tej 

odpowiedzialności, reguluje Umowa o współadministrowanie.  

2. Każdy ze Współadministratorów będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu podane przez nich 

dobrowolnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji i przeprowadzenia  

XIII Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być także przetwarzane w celu promowania działalności 

 
* Niepotrzebne skreślić 



Współorganizatora, jak również promowania osób prezentujących swoje umiejętności w trakcie Konkursu.  

W związku z tym Państwa dane mogą zostać zamieszczone w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Szkoły, w tym na stronie www.psmjastrzebie.pl i profilu Szkoły w mediach społecznościowych (Facebook). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą 

można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej 

wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub jego 

rozstrzygnięcia. 

4. Podstawą przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) w związku z dochodzeniem / obroną ewentualnych roszczeń, obsługi reklamacji, przechowywania dla 

celów archiwalnych (dowodowych) w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do czasu 

cofnięcia zgody. 

6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa. 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psmjastrzebie.pl/

