
……………………………..……       ………………………………………….. 
    /pieczątka szkoły/             /miejscowość, data/  

 

Karta zgłoszenia drużyny na Wojewódzki Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości  

Stanisława Moniuszki 

 

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

Nazwa drużyny……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Skład (imię i nazwisko)                         Wiek  Klasa 

1. ………………………………………………………………………………….      ……………………        ………………… 

2. ………………………………………………………………………………….      ……………………        ………………… 

3. ………………………………………………………………………………….      ..………………….        ..………………. 

 
 

…………………………………………………………….. 
/podpis dyrektora szkoły/ 
 

                                                                                                    .……………………………………………………………. 
                                                                                                                /podpis nauczyciela/ 
 
Zgłoszenia nadsyłać do dnia 15 marca 2019 r. na adres: g.konkol@amuz.gda.pl 
 
Wypełniać pismem drukowanym 
 
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, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki z siedzibą przy  

ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk; 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.gda.pl; 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o życiu 

i twórczości Stanisława Moniuszki , a w szczególności na dyplomach, listach gratulacyjnych i certyfikatach oraz w celu 
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach; 

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 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) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
9) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 
1. ……………………………………………………………  /podpis rodzica (opiekuna)/  

 
2. ……………………………………………………………  /podpis rodzica (opiekuna)/ 

 
3. ……………………………………………………………  /podpis rodzica (opiekuna)/ 


