
Oświadczenie uczestnika * 
IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SOLOWEJ WOKALISTYKI 

SAKRALNEJ ARS ET GLORIA 
 

……………………………………………………….……. 
Imię i nazwisko 

 
 

W związku ze zgłoszeniem mnie do IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
SOLOWEJ WOKALISTYKI SAKRALNEJ ARS ET GLORIA oświadczam, że zapoznałem 
się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Ponadto oświadczam, że:  

 
1) Wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnienia przez Organizatora mojego wizerunku, 

w tym na wykonywanie przez Organizatora lub osoby działające na jego zlecenie,   podczas 
Konkursu zdjęć z moim wizerunkiem, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, 
obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych  
i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

2) Wyrażam nieodpłatnie zgodę na dokonanie przez Organizatora (osobę uprawnioną przez 
Organizatora) zapisów audiowizualnych moich wykonań artystycznych podczas Konkursu. 

3) Udzielam nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu prawa do wykorzystania zapisów 
audiowizualnych artystycznych moich wykonań artystycznych wykonanych w trakcie 
Konkursu, a także zamieszczonych przeze mnie w ramach konkursu na kanale Youtube na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, 
wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie 
w celach niekomercyjnych;  

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – 
do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – 
do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania 
wykonania na wybranych stronach internetowych, FB, Youtube i innych.  

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach moich danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszeniowej, a także 
mojego wizerunku w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie, przekazania informacji 
o nagrodzie oraz przekazania nagrody i jej ewentualnego rozliczenia z właściwym US. 

5) Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:  
a) administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej jest Akademia 

Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach , ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice;  
b) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w Konkursie; 
c) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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) na podstawie atr. 6 ust. 1  lit. a) i c) powołanego 
rozporządzenia; 

d) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_abi@am.katowice.pl; 



e) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 
f) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

o   sprostowania danych, 
o   usunięcia danych, 
o   ograniczenia przetwarzania danych, 
o   przenoszenia danych, 
o   wniesienia sprzeciwu, 
o   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; 

g)   przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora  Ochrony Danych 
Osobowych; 
h)  moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu; 
i) moje dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów 
publicznych uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, podmiotów związanych z organizacją Konkursu, organów podatkowych i udostępnienia 
na stronach internetowych; 
j)  moje dane takie jak imię, nazwisko oraz wizerunek będą wykorzystane do celów 
informacyjnych o Konkursie a następnie przekazane do archiwum Konkursu. Pozostałe dane 
(PESEL, adres itd.) zostaną usunięte w terminie do 3 miesiące od zakończenia Konkursu poza 
przypadkiem gdy zostanie wypłacona nagroda pieniężna. Wtedy wszystkie dane będą 
przechowywane przez okres 6 lat;  
k) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

o   przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
o   utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
o   nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

6) Wyrażam zgodę na publikację wyników Konkursu, w tym publikację moich danych  
i wizerunku  na stronie internetowej www.arsetgloria.pl. 
 
 

……………………………………………   …………………………………………… 
miejscowość, data       czytelny podpis Uczestnika 
 
 
 

* Za tekst podstawowy, ostateczny i obowiązujący niniejszego oświadczenia  
uznaje się wyłącznie jego niniejszą wersję polskojęzyczną 

 


