III Konkurs Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty
Festiwal OFF-Północna
Teatr Muzyczny w Łodzi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
imię i nazwisko Uczestnika

____________________________________________________________

data i miejsce urodzenia

____________________________________________________________

telefon kontaktowy

____________________________________________________________

adres e-mail

____________________________________________________________

adres do korespondencji

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

piosenki zgłoszone do konkursu

1. ___________________________________________________________
link _________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
link _________________________________________________________

inny możliwy repertuar

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

czytelny podpis Uczestnika

III Konkurs Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty
Festiwal OFF-Północna
Teatr Muzyczny w Łodzi

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów związanych z III Konkursem Piosenki Aktorskiej.

_________________________________
podpis Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
Teatrze Muzycznym w Łodzi jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą w
Łodzi 91-425, ul. Północna 47/51, tel.: 42 678-35-11, adres poczty elektronicznej:
info@teatr-muzyczny.lodz.pl
Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji
zadań określonych przepisami prawa.
W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze
Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl).
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo, do bycia poinformowanymi o
operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do
sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

III Konkurs Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty
Festiwal OFF-Północna
Teatr Muzyczny w Łodzi

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na rejestrowanie i fotografowanie mojego
przesłuchania oraz ewentualnego występu Laureatów podczas III Konkursu Piosenki
Aktorskiej.

_________________________________
podpis Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
Teatrze Muzycznym w Łodzi jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą w
Łodzi 91-425, ul. Północna 47/51, tel.: 42 678-35-11, adres poczty elektronicznej:
info@teatr-muzyczny.lodz.pl
Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji
zadań określonych przepisami prawa.
W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze
Muzycznym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor@teatr-muzyczny.lodz.pl).
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo, do bycia poinformowanymi o
operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do
sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia
przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

