FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową
roku

2018

Imię i nazwisko: ……..………………………………………………..………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……..…………………………………………..…………………………………………………………………
Dane kontaktowe (mail/telefon): ………………………………………………………………..…………..…………………..
Dane dotyczące zgłoszonego dzieła:
Autor/Autorzy projektu okładki: ………………………………………………………………………………………………….
Tytuł albumu: ………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Wykonawca: ………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Wytwórnia: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gatunek muzyczny: ………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie dotyczące zgłoszonego dzieła (proszę podpisać a lub b):
(dla autora):
a)

Oświadczam, iż zgłoszone dzieło jest oryginalne, tzn. zostało wymyślone i zaprojektowane przez

autora.
……………………………..……………….

(dla podmiotów zgłaszających):
(podpis)
b)

Oświadczam,

podmiotów

iż

uzyskałem/am

wymaganą

prawem

zgodę

uprawnionych

na wykorzystanie projektu okładki muzycznej do celów określonych w regulaminie

Konkursu 30/30 na
najlepszą okładkę płytową 2018 roku.
………………………………………..……
.
(podpis)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, przez Wydawnictwo Miejskie Posnania
w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową
2018 roku. Ponadto wyrażam zgodę na ekspozycję zgłoszonych dzieł na wystawie towarzyszącej
Konkursowi 30/30 na najlepszą okładkę płytową 2018 roku w Galerii Stary Browar oraz na
wykorzystanie eksponowanych dzieł do promocji wydarzenia za pomocą mediów tradycyjnych i
elektronicznych.
Wyrażam
również
kultury
i
sztuki

zgodę

na

prezentowanie

wystawy

w

innych

instytucjach

zainteresowanych Konkursem.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

……….…………………….............

..……….……………….………………….

(data, miejscowość)

(podpis)

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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wm.poznan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe/kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w realizacji
postanowień Regulaminu Konkursu 30/30, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące realizacji
Konkursu 30/30 oraz towarzyszących mu wystaw.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, o ile nie zażąda Pani/Pan
ich usunięcia.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

