
   
 

   
 

I OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA ARTYSTYCZNO-NAUKOWA „GRAMY RAZEM”  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Uczelnia  
 
 
 

Imię i nazwisko  
 
 
 

Rok studiów  
 
 
 

Kierunek/instrument  
 
 
 

Proponowany temat prelekcji  
 
 
 

Krótki opis tematu (max. 10 zdań)  
 
 
 

Twoje doświadczenia związane z 
muzyką kameralną. Opis – max. 10 
zdań (dotychczasowe zespoły 
kameralne, kompozycje bądź 
aktywność na tym polu) 

 

Czy chcesz zaprezentować się jako 
wykonawca podczas sesji? Jeżeli 
tak, podaj program (tytuł, czas 
trwania, imiona, nazwiska oraz 
skład instrumentalny wszystkich 
współwykonawców) 

  

 

Deklarując chęć wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-Artystycznej 

„Gramy Razem”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Międzywydziałowe Koło Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku i publikację mojego wizerunku w fotografiach i publikacjach związanych z wydarzeniem  

w mediach. 

 

…..................................................... 
      (podpis) 



   
 

   
 

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), Akademia Muzyczna w Gdańsku informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk; 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.gda.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem 
OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI ARTYSTYCZNO-NAUKOWEJ „GRAMY 
RAZEM”;  

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych; 

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

6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Sponsora Konferencji 
oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa;  

7. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przez przepisy prawa cywilnego  
i gospodarczego a także na okres ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 


