
KARTA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH GITAROWYCH 
odbywających się 23 października 2021 roku w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kilara w Pleszewie 

 
 
Imię Nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………......................................................................................................... 
 
Szkoła Muzyczna do  której uczęszcza uczeń : ………………………………………………………………............................................................................. 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego: ……………………………………………………………...................................................... 

 
Informujemy o prawie wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (Zgodę można wycofać 
między innymi poprzez ponowne wypełnienie niniejszego dokumentu.) 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Warsztatów Gitarowych odbywających się 23 października 
2021 roku w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kilara  w Pleszewie i akceptuję warunki w nim 
zawarte. 
 

……………………………………………..………………...……………………. 
                    Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

   

 

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/dziecka dla którego jestem opiekunem prawnym ……………………………………………………………….................... 
w wyżej wymienionym zakresie przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie w celu 
uczestnictwa w Warsztatach Gitarowych odbywających się 23 października 2021 roku w Sali Koncertowej przy 
Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kilara w Pleszewie.  

 
……………………………………………..………………...……………………. 

                Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku 
(t.j. Dz.U.2021 poz. 1062 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie wizerunku mojego dziecka/dziecka dla którego jestem 
opiekunem prawnym utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas Warsztatów Gitarowych Szkół 
Muzycznych I stopnia odbywających się 23 października 2021 roku w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole 
Muzycznej im. W. Kilara w Pleszewie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie; obejmuje 
wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium; dotyczy umieszczenia wizerunku na: 
• stronie internetowej Szkoły https://www.psmpleszew.pl  oraz profilu FB https://www.facebook.com/psmpleszew  
 
Wizerunek będzie wykorzystywany i rozpowszechniany w celu promocji działalności Państwowej Szkoły Muzycznej             
I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również                             
o wynagrodzenie (istniejących  i przyszłych) względem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara           
w Pleszewie z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka, na potrzeby wskazane                                    
w oświadczeniu. 
 

                            …………………………..……………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

https://www.psmpleszew.pl/
https://www.facebook.com/psmpleszew


Klauzula informacyjna dla uczestników Warsztatów Gitarowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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, dalej zwane 
RODO) informujemy: 
 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych uczniów – uczestników warsztatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Kontakt: Aleja Wojska Polskiego 7, 63 - 300 

Pleszew, telefon +48 62 742 21 71, e-mail: sekretariat@psmpleszew.pl  

2. Inspektor ochrony danych 

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez e-mail sekretariat@psmpleszew.pl   

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu w uczestnictwa w Warsztatach Gitarowych odbywających się 
23 października 2021 roku w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kilara w Pleszewie na które 
wyraziła Pani/Pan zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w dowolnym 
momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
4. Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 
Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Szkoła zawarła umowy na świadczenie usług serwisowych 
dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.  
 
5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe wskazane w oświadczeniu będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy w której zostały zebrane             
a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach, lub do czasu 
wcześniejszego odwołania udzielonej zgody. 
 
6. Prawa osób, których dane dotyczą 
W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa 
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
7. Informacja o wymogu podania danych osobowych  
Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, 
umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości 
uczestnictwa w czynnościach opisanych w oświadczeniu. 
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