Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
The I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań
2. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego
The 2nd International Andrzej Koszewski Composition Competition

godło / the emblem:
tytuł utworu / the title of the piece:
imię i nazwisko / first name and surname:
data urodzenia / the date of birth:
narodowość / nationality:
e-mail / email address:
numer telefonu / telephone number:

OŚWIADCZENIE / STATEMENT
Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na potrzeby
2. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Koszewskiego

Sending this application means your consent to the processing of your personal data by the
I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań for the purpose of the 2nd International Andrzej
Koszewski Composition Competition

Miejscowość, Data / Place, Date

Podpis / Signature

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań
dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76
adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w 2. Międzynarodowym Konkursie
Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego. Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe uczestników będą przekazywane jury konkursu, zgodnie
z Regulaminem.
5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
6. Dane uczestników będą przetwarzane w celu udziału w 2. Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego i przechowywane do czasu
wycofania zgody.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania oraz uzyskania kopii danych. Każda osoba ma prawo do żądania od
administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych osobowych lub ich usunięcia.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne do wzięcia
udziału w 2. Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja
Koszewskiego. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w 2. Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Koszewskiego.
11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane
decyzje.
Pursuant to Article 13 paragraph 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as GDPR) we would like to inform you
that:
1. The administrator of personal data is the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music,
ul. Święty Marcin, 87 61-808 Poznań
Contact details: phone +48 61 856 89 00 (headquarters); fax: +48 61 853 66 76
e-mail address: amuz@amuz.edu.pl

2. The administrator has appointed a Data Protection Officer, which can be contacted at
the following e-mail address: iod@amuz.edu.pl
3. Personal data are processed for the purpose of participation in the 2nd International
Andrzej Koszewski Composition Competition. Personal data are processed on a legal
basis: article 6, paragraph 1 lit. a) GDPR.
4. The personal data of the participants will be provided to the competition jury in
accordance with the Regulations.
5. Personal data of the participants will not be transferred to third countries or
international organizations.
6. The participants’ data will be processed for the purpose of participation in the
2nd International Andrzej Koszewski Composition Competition and kept until the
consent is withdrawn.
7. Every person, whose data are processed, has the right to access their data, correct
them and obtain a copy of the data. Each person has the right to request the data
administrator to restrict data processing, the right to transfer personal data or to
delete them.
8. Every person, whose data are processed has the right to withdraw their consent at
any time, without affecting the lawfulness of the processing which has been carried
out on the basis of consent before its withdrawal.
9. Every person has the right to lodge a complaint to the supervisory body, which is the
President of the Office for Personal Data Protection.
10. Providing personal data is not mandatory but necessary to take part in the
2nd International Andrzej Koszewski Composition Competition. Failure to provide
one’s personal data prevents one from taking part in the 2nd International Andrzej
Koszewski Composition Competition.
11. No automated decisions are made based on personal data being processed.

