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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

oraz  zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby 
XIII LETNICH KURSÓW METODYCZNYCH MUZYKI DAWNEJ 

organizowanych przez ZPSM im. F. Chopina w Warszawie oraz Fundację Bednarska 
w dniach 29 czerwca – 30 lipca 2019 r. 

 

dane osoby składającej oświadczenie 

…………………………………………      ……………………………………..………… 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna       Imię i nazwisko uczestnika  
 
…………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 

 
…………………………………………      ……………………………………………….. 
Seria i nr dowodu osobistego       Telefon kontaktowy, e-mail 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, 
dalej jako „RODO”, informuje: 
1) Administratorem jest  Fundacja Bednarska, ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa, KRS 0000225677.  
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dawid Czerw tel. 722 309 224 
3) Dane osobowe przetwarzane będą  w trybie art. 6 ust.1  lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) 
4) Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją i promocją imprezy p.n. Letnie Kursy 

Metodyczne Muzyki Dawnej (LKMMD). 
5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
6) Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom administratora wykonującym czynności związane z 

organizacją LKMMD oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 
takim jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Policja, Sądy, 
prokuratura itp.  

7) Dane osobowe podane w ramach konkursu będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 

8) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

9) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w LKMMD.  
10) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Fundację Bednarska, udzieloną w dniu ………… w celu uczestnictwa w Letnich Kursach Metodycznych Muzyki 
Dawnej,  Podpis osoby, której dane dotyczą. 

11) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

12) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
w zgodności z art. 77 RODO. 

Dot. uczestników niepełnoletnich / regarding minors 
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OŚWIADCZENIA 

1. Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich/mojego dziecka*) …………………………………………………………………………………….…. 

(imię i nazwisko) w trybie  art. 6 ust. 1 lit. a 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, Dz. U. UE . L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), dalej „RODO” 

 

 

…………………………………………                                           ……………………………………...………………… 
     (miejscowość, data)                                                                                     podpis rodzica/opiekuna 

 
 

2. Zezwalam na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego 

dziecka*) …………………………………………………………………………………….…. (imię i nazwisko) utrwalonego 

na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, 

klasa, nazwa szkoły) do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych, a także na stronach 

WWW organizatora, podczas XIII Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej organizowanych  

w Warszawie w dniach 29 czerwca – 30 lipca 2019 r. 

3. potwierdzam akceptację warunków regulaminowych określonych w mediach społecznościowych, 

wykorzystywanych w ramach rozpowszechniania wizerunku (serwisach typu Facebook, Youtube, 

Vimeo itp.) 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

 
*)  niepotrzebne skreślić 


