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OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA  
w Ogólnopolskim Konkursie Twórców i Wykonawców „PIOSENKARNIA” 2019 

(W PRZYPADKU ZESPOŁU PODPISUJE REPREZENTANT lub PEŁNOMOCNIK ZESPOŁU): 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i Wykonawców 
„Piosenkarnia” i akceptuję jego warunki oraz że przyjmuję wszystkie zobowiązania określone w pkt. IV 
Regulaminu OKTiW  „Piosenkarnia”. 

2. Oświadczam, że informacje w niniejszej karcie zgłoszenia podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz przekazanych przeze 
mnie danych osobowych członków zespołu zgodnie z art. 13 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). Informujemy, że: 

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Piosenkarnia Anny Treter z siedzibą w 
Krakowie, ul. Rydla 57/15, 30-087 Kraków, fundacja@piosenkarnia.pl ; 

• Pana/Pani dane będą przetwarzane do celów postępowania konkursowego i celów marketingowych 
Festiwalu Twórczości Korowód, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
stanowi udzielona zgoda; 

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania sprzeciwu / usunięcia 

danych albo do momentu usunięcia danych przez Fundację Piosenkarnia Anny Treter ; 
• Posiada Pan/Pani prawo żądania od Fundacji Piosenkarnia Anny Treter. dostępu do danych, które 

Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

• Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w ww. celach w 
dowolnym momencie; 

• Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych); 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia 
uwzględnienie Pana/Pani osoby w przeprowadzanym konkursie. 

• Dane osobowe przetwarzane w ramach konkursu pochodzą bezpośrednio od kandydatów zgłaszających 
się; 

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku w postaci dokumentacji fotograficznej, wypowiedzi, nagrań audio-
wideo oraz na nieodpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych zarejestrowanych w trakcie trwania 
OKTiW “Piosenkarnia” oraz Festiwalu Twórczości Korowód. 

5. Oświadczam, że przenoszę na Fundację Piosenkarnia Anny Treter prawa do korzystania i rozporządzania 
artystycznym wykonaniem utworów zaprezentowanych podczas OKTiW “Piosenkarnia” i Festiwalu Twórczości 
Korowód oraz wyrażam zgodę na nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zarejestrowanym 
materiałem w całości i we fragmentach w zakresie przekazu radiowego i telewizyjnego, na wszystkich polach 
eksploatacji. 

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