
Załącznik nr 1 do Regulaminu Warsztatów Gospel 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY GOSPEL 2022 

Dane osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w Warsztatach Gospel, organizowanych w dniach 4–5 czerwca 
2022 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera (dalej: „Organizatora”): 
 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….............................................................................. 

Nr telefonu: …....………………………………………E-mail:………………………………………………………………………............... 

Miejscowość: ……………………………………………………….............    Wiek: …………………… 

Potwierdzam swój udział w Warsztatach Gospel w dniach 4–5 czerwca 2022 r. Oświadczam, że zapoznałem 
się z treścią Regulaminu Warsztatów, akceptuję zawarte w nim warunki i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania, w tym również w zakresie przetwarzania danych osobowych (Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera 
w Opolu, z siedzibą w Opolu, przy ul. Krakowskiej 24 – administratora danych osobowych w celach rekrutacyjnych i 

mojego udziału w Warsztatach Gospel), korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego i korzystania z 
wizerunku uczestnika. 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ: 

⃝  TAK  /   ⃝   NIE    Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze 
mnie w formularzu danych osobowych przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w 

Opolu, przy ul. Krakowskiej 24 – administratora danych osobowych, w celach otrzymywania informacji 
nt. planowanej organizacji kolejnych edycji Warsztatów Gospel w przyszłości. 
 

 
…………………................            ....................................          ................................................................................ 
           Miejscowość                                  Data                                                           Czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW GOSPEL  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w 
Opolu, ul. Krakowska 24; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@filharmonia.opole.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Warsztatach Gospel, które odbędą się w dn.                   
4-5.06.2022 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa;  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu przetwarzania oraz w ew. celach 
archiwalnych; 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych w celu Pana/Pani 
uczestnictwa w w/w Warsztatach jest równoważna z brakiem możliwości uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. 
 
 

 
 


