
1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK - CHEŁMNO 2021 

EDYCJA ONLINE 

24 – 25 stycznia 2021 r. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk Karty Zgłoszenia (wypełniać dużymi i małymi literami). 

Preferowane jest przesłanie zdjęcia/ skanu/ papierowej wersji dokumentu z załączonymi podpisami 

 

1. DANE ZESPOŁU 

Nazwa zespołu:  

Adres:  

Telefon: 

E-mail:  

 

2. DANE DYRYGENTA 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 

 

3. DANE DO PREZESA (innej osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorami) 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail:  

 

4. KATEGORIA CHÓRU (podkreślić właściwe) 

Chóry akademickie               Chóry mieszane               Chóry jednorodne              Zespoły wokalne 

Chóry seniorów                     Chóry parafialne                     Chóry dziecięce i młodzieżowe 

 

5. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 

chórzyści + dyrygent:  

 

6. DANE DO FAKTURY ZA AKREDYTACJĘ 

Płatnik:  

Adres:  

NIP:  

 

 

 

 



2 

 

7. REPERTUAR KONKURSOWY 

 

L.p. Kompozytor Tytuł utworu 
Czas 

trwania 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

 

8. Dane o zespole: rok powstania, udział w koncertach, przeglądach, zdobyte nagrody itp. (max. 10 

zdań, do wykorzystania w programie festiwalu i materiałach promocyjnych) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9. Załączniki 

nagrania chóru            informacje o chórze               fotografia (jpg) 

 

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu, oraz że przekazuję prawo do 

wykorzystania ewentualnych nagrań zrealizowanych w czasie konkursu 

 

………………….    ……………………………… 

Data       Podpis dyrygenta i prezesa 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 informuję iż 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru 

Collegium Cantorum w Chełmnie, ul.Młyńska7, 86 -200 Chełmno 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

a) Art.6 ust.1 lit. a i art.9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu 

promowania działalności Stowarzyszenia oraz jego osiągnięć.  

b) Art. 6ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenia   

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  

na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, firmy 

zewnętrzne świadczące nam usługi i inne podmioty, którym administrator powierzy 

przetwarzanie danych osobowych  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  

a) Dostęp do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, art.15 RODO 

b) Sprostowania danych na podstawie art.16 RODO  

c) Usunięcia danych, o którym mowa w art.17 RODO przetwarzanych na podstawie 

Pani/Pana zgody. W Pozostałych przypadkach, w którym Administrator przetwarza dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu 

archiwizacji  

d) Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, art..18 

e) Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO  

f) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art.. 21 RODO  

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
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dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

9. Podane przez Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) Obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa  

b) Dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody  

c) Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji czynności 

związanych z konkursem.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Zgodnie z art.6 ust,1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016r. wyrażam/ nie wyrażam zgodę (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich 

danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, wizerunek uczestników konkursu przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie, ul. Młyńska 7, 86 -200 

Chełmno w celu realizacji XVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2021. 

Edycja Online, który odbędzie  się w dniach 24 – 25 stycznia 2021 roku.  Wiem, że przysługuje mi 

prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie 

administratora, jak również prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego (Przez Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 88 -193 Warszawa). Mam świadomość, że wyrażenie 

zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem 

 

 

--------------------------------------- 

     Podpis 

 

 


