Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIA

W związku ze zgłoszeniem do Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sinfonietta per Sinfonietta” (zwanego dalej „Konkursem”) swojego utworu (zwanego dalej ,,Utworem") oświadczam, że:
1. zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania,

2. jako twórca/twórczyni samodzielnie dysponuję wszelkimi prawami autorskimi ‒ osobistymi i majątkowymi ‒ do
tego Utworu,
3. w przypadku przyznania mi nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne:
•
•
•
•

wykorzystanie partytur ww. Utworu do jego wykonywania i rejestracji jego wykonań do celów archiwalnych
i promocyjnych Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia,
wykorzystanie mojego wizerunku (fotografii) w celach reklamowych,
prawykonanie Utworu w trakcie Sinfonietta Festival 2019 i dalsze wykonywanie utworu w ramach realizacji
celów statutowych Organizatora,
utrwalanie wykonań Utworu w formie audio i audio-video oraz wykorzystanie powstałych tak nagrań
Utworu do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora na następujących polach eksploatacji:





w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ‒ na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach
niekomercyjnych,
w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono ‒ wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony powyżej ‒ do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wykonania na
wybranych stronach internetowych (w tym w ramach serwisów streamingowych, takich jak
YouTube, Vimeo etc.),

4. w przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do umieszczania pełnej nazwy Utworu oraz informacji o
okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonego Utworu oraz
wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): Utwór powstał na potrzeby Między-

narodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sinfonietta per Sinfonietta” zorganizowanego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia,

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych przeze mnie w Karcie zgłoszenia danych osobowych
i oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora Konkursu i nie zgłaszam do niej zastrzeżeń.

..............................
[data i podpis Uczestnika]

Załącznik nr 3 do Regulaminu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Uczestniku,

wobec wejścia w życie 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, zwane dalej
„RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoim
zgłoszeniem chęci wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Sinfonietta per Sinfonietta”
pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego (dalej: Konkurs).
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków, tel. +48 (12) 416 70 75, fax. +48 (12) 416 70 78, e-mail: office@sinfoniettacracovia.com, dalej
jako „Administrator”.
[Inspektor] Administrator celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony
Danych, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
— Agnieszka Wojciechowska; e-mail: iod@sinfoniettacracovia.com.
[Dane] Podane przez ciebie dane przetwarzamy jedynie w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanym przez nas Konkursie.
[Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach,
tj. w celu realizacji zgłoszenia chęci uczestnictwa w organizowanym przez Administratora Konkursie.
[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do
realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
[Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo
w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą
poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich spowoduje, iż nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia chęci udziału w Konkursie.
[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane nie zostaną przekazane poza obszar EOG.
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

..............................
[data i podpis Uczestnika]

