
Załącznik nr 1 
 
................................................ 
(Imię i nazwisko uczestnika-wyraźnie) 
 

 
................................................ 
(miejscowość zamieszkania) 
 

 
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami oraz Regulaminem  
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamroz  dla  studentów  
i absolwentów akademii muzycznych, organizowanego w dniach 18-21 lutego 2023 r. 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach oraz  
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury i akceptuję jego warunki. 
 
.........................................       ......................................................... 

(miejscowość, data)                                                        (podpis uczestnika) 
 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie  

i upowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym oraz  wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby 
Konkursu w następujący sposób: fotografowanie, filmowanie i nagrywanie uczestników 
konkursu, publikacja wizerunku w Internecie oraz podawanie do wiadomości 
publicznej imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, zgodnie z Ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z póżn. zm.) 
 
 
.........................................   ................................................. 
(miejscowość, data)                                                      (podpis uczestnika ) 
 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
  

Informujmy, że w trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, współadministratorami 
przetwarzanych danych osobowych są: 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, reprezentowana przez 
dyrektora. Kontakt: tel. 41 342-60-17  email: sekretariat@muzyczna.kielce.pl 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Rubinkiewicz jest administratorem wszystkich danych osobowych 
niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 22, 
reprezentowane przez dyrektora. Kontakt: tel. 41 370 54 05, email: sekretariat@bsck.busko.pl  
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@marwikpoland.pl jest administratorem wszystkich danych 
osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 


