
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
dziecka uczestniczącego w XXXVII Konkursie Młodych Pianistów "Nad Kamienną" 

 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  
 
.....................................................................................................................................................  
Imię i nazwisko dziecka  
 
.....................................................................................................................................................  
 
Nazwa szkoły muzycznej do której uczęszcza dziecko 
 
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXXVII Konkursie Młodych Pianistów "Nad 
Kamienną" współorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły 
Muzycznej „proQltura” i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego 
w Skarżysku – Kamiennej na zasadach określonych w regulaminie. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 
konkursu. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Posiadam 
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich 
zostały zebrane.  
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zawierających wizerunek 
mojego dziecka zarejestrowanych na potrzeby uczestnictwa w XXXVII Konkursie Młodych 
Pianistów "Nad Kamienną" współorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej 
Szkoły Muzycznej „proQltura” i Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie  
i publikowanie wyżej wymienionych materiałów filmowych na stronie internetowej szkoły. 
Informuję, że nie będę rościć sobie żadnych praw finansowych do opublikowanego materiału 
filmowego.  
 

...................................................................................  

 

 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. 
Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, plac Floriański 14, tel. 575 877 957, 
e-mail: sekretariat@psmskarzysko.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Warszawa, tel. 570 130 269 , 
e-mail: iod@psmskarzysko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą  
w celu organizacji i przeprowadzenia XXXVII konkursu Młodych Pianistów "Nad 
Kamienną". 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie  
przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu 
prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej. 
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia konkursu. 
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dzieci przysługuje Pani/Panu:  

- prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,  
- prawo do ich sprostowania,  
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych  
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,  
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 
danych osobowych - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 
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