
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WOJEWÓDZKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ROCKOWYCH 
IM. ANDRZEJA SIEWIERSKIEGO „ROCK NA ZAMKU”

Nazwa oraz biografia zespołu wraz ze składem:

Informacje o wymaganiach technicznych:

Repertuar:
Lp. Tytuł utworu Autor utworu Autor muzyki Uwagi 
1.

2.

3.

Informacje dodatkowe:
Ilość osób Instrumenty Wokale Uwagi

Osoba do kontaktu: (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, email)

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

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

Osoba zgłaszająca 

………………………………………….



Oświadczenie 
1. zezwalam/nie  zezwalam1 na  wykorzystywanie  mojego  imienia  i  nazwiska,  wizerunku,  informacji

zawartych  w  przekazanej  biografii  zespołu,  informacji  o  moim  udziale  w  Konkursie,  jak  również
o wynikach Konkursu w określony w Regulaminie przez Organizatora Festiwalu sposób;

2. zezwalam/nie  zezwalam2 na  wykorzystanie  nagrań  festiwalowych  oraz  nadesłanych  materiałów  na
potrzeby dokumentacji oraz w celu promocji Festiwalu w mediach;

3. zezwalam/nie  zezwalam3 na  fotografowanie  i  utrwalanie  dźwięku  lub  obrazu  swoich  artystycznych
wykonań  utworów  oraz  na  rozpowszechnianie  wszelkich  utrwalonych  w  ten  sposób  materiałów,
w określony w Regulaminie przez Organizatora Festiwalu sposób;

4. zostałem/-am zapoznany/-a z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych;
5. zapoznałem/-am się  i  akceptuję  wszystkie  postanowienia  zawarte w Regulaminie  Wojewódzkiego

Festiwalu Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego „Rock na Zamku”.

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych

Dopełniając  obowiązku  informacyjnego  zgodnie  z  art.  13  i  art.  14  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO informujemy, iż:
Dane osobowe uczestnika Konkursu/osoby zgłaszającej będą przetwarzane przez Organizatorów z siedzibą:
Urząd Gminy pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul.
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane osobowe podane w formularzu lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich występu na
stronie  internetowej  Organizatorów oraz  w mediach,  a  także  w celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności
wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Przetwarzanie  wskazanych  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego
w  interesie  publicznym,  którym  jest:  umożliwienie  Organizatorom  przeprowadzenia  Konkursu  i
umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 919 k.c.
(przyrzeczenie publiczne), opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów zgodnie z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Dane osobowe uczestników Konkursu mogą pochodzić od osoby zgłaszającej.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych,  żądania  sprostowania  danych,  które  są nieprawidłowe,  żądania
usunięcia  danych,  gdy dane nie są niezbędne do celów,  dla  których zostały  zebrane lub po wniesieniu
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych,  gdy  osoby  te
kwestionują prawidłowość danych,  przetwarzanie jest  niezgodne z  prawem, a osoby te sprzeciwiają  się
usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te
wniosły  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  –  do  czasu  stwierdzenia  nadrzędnych  interesów
administratora  nad  podstawą  takiego  sprzeciwu,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,  wniesienia skargi  do
Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1 niepotrzebne skreślić
2 niepotrzebne skreślić
3 niepotrzebne skreślić



Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do wzięcia  udziału  w Konkursie, a  także
umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; 
Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

____________________________                                            ___________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
KONKURSU

„Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza”


