
Formularz zgłoszeniowy 
Muzyczne UGięcie 2019

1. Nazwa zespołu

2. Skład zespołu

Imię Nazwisko Instrument Uczelnia

3.Kontakt

imię i nazwisko

adres

telefon

e-mail

inne

4. Informacje na temat zespołu, data powstania, miasto pochodzenia, tytuły 
wydawnictw, wykaz najważniejszych imprez, nagrody itp.
............................................................................................................................................ ..........

.................................................................................................................................. ....................

........................................................................................................................ ..............................

..............................................................................................................

............................................................................................................................................ ..........

.................................................................................................................................. 

Facebook/ Bandcamp/ youtube/ soundcloud/ inne:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



6. Tytuł wybranego covera z załącznika nr 2 Regulaminu MUG 2019:

…………………………………………………………………………….

5. Rider techniczny 

6. Oświadczenia

Oświadczam iż zapoznałem/am się oraz akceptuję postawienia regulaminu Konkursu 
kompozytorskiego na utwór chóralny - fanfarę wokalną którego organizatorem jest 
Uniwersytet Gdański.

…………………………………

(podpis osoby, której oświadczenie dotyczą)

7. Klauzule zgody

Tak [ ] Nie [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych 
osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i 
realizacją przeglądu Muzyczne Ugięcie 2019 zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Tak [ ] Nie [  ] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą
elektroniczną  (Dz.U.2017.1219  t.j.)  na podany  adres  e-mail  w  celach związanych  z
organizacją i realizacją przeglądu Muzyczne Ugięcie 2019. Zgoda jest dobrowolna i może być
w  każdej  chwili  wycofana.  Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Tak [ ] Nie [  ] Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer
telefonu w celach związanych z organizacją i realizacją przeglądu Muzyczne Ugięcie 2019.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przez  jej
wycofaniem.

…………………………
…………..
(podpis osoby, której dane dotyczą)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Ponadto organizator konkursu informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w 
(80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: 
poin@ug.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realiza-
cją przeglądu Muzyczne Ugięcie 2019.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość 
udziału w konkursie oraz realizacji przez organizatora pozostałych celów wskazanych w 
ust.3.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upo-
ważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obo-
wiązywania jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów o których 
mowa w ust.3.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 

przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3

mailto:poin@ug.edu.pl

