
 

 
 
 
 
ANMELDUNGSFORMULAR 

KARTA ZGŁOSZENIA  
 

 
1. Kategorie / Kategoria (wg regulaminu): ….. 

2. Name und Vorname oder Name der Gruppe / Imię i nazwisko solisty albo nazwa zespołu (prosimy pisać literami 

drukowanymi):...................................................................................................................................................................... 

3. Alter der Teilnehmer/des Teilnehmers/ Wiek uczestników(w przypadku zespołu) / uczestnika: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. DFK: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

5. Name und Vorname des Musikbetreuers / Imię i nazwisko opiekuna artystycznego: 

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

6. Telefonnummer und E-Mail des Musikbetreuers oder Erziehungsberechtigten (für spätere Korrespondenz)  

Telefon i e-mail opiekuna artystycznego lub opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika (dla późniejszej 

korespondencji): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Titel und Sänger des ausgewählten Originalliedes für den Wettbewerb / Tytuł oraz autor wybranej piosenki na konkurs: 

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

8.  Kurze Beschreibung des Teilnehmers/der Gruppe / Krótki opis uczestnika/zespołu (np. kiedy rozpoczęła się przygodą  

z muzyką, sukcesy i wyróżnienia, hobby, nauka itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….        ………………………………………… 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten /                         Unterschrift des Anmelders / 
podpis rodzica/opiekuna prawnego       podpis osoby zgłaszającej 
(w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 
 
                                                                                                  Finansowane ze środków / Unterstützt von: 

 



 
* Niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenie RODO „Konkurs Piosenki Niemieckiej / Deutscher Liederwettbewerb SuperStar”  dla uczestnika 

niepełnoletniego 
(dla każdego uczestnika obowiązuje osobne oświadczenie) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………  

(imię i nazwisko) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Wyrażenie zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego w 

konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu. 

 

                  …………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)  

 

 

WIZERUNEK 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* do celów promocyjnych 

Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania Konkursu Piosenki Niemieckiej 

SuperStar/Deutscher Liederwettbewerb SuperStar mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych 

oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Zrzekam się niniejszym wszelkich 

roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi mojego 

dziecka/podopiecznego* na potrzeby określone w oświadczeniu.  

…………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)   

 

 

DANE OSOBOWE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego*…………………………………………………….. zgodnie 

z rozporządzeniem 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) dla realizacji Konkursu Piosenki Niemieckiej SuperStar/Deutscher Liederwettbewerb SuperStar. Administratorem danych 

osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)   

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(-am) poinformowany(-na), iż zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/podopiecznego* jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania. Ponadto 

powiadomiono mnie, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,  

 ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, iodo@skgd.pl. 

2. W Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole lub pocztą elektroniczną na 

adres iodo@skgd.pl. 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w regulaminie Konkursu dostępnego na stronie www.skgd.pl, 

tj. przeprowadzenie postępowania konkursowego. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na 

każdym etapie postępowania konkursowego. W zakresie danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres korespondencyjny, 

adres e-mail i telefon opiekuna ustawowego oraz wynik postępowania konkursowego, kategorię odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.  

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE)  nie będzie się odbywać. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, 

o którym mowa w pkt 4.  

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 …………………………….        ………………………………………… 

    miejscowość i data             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 



 
 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika pełnoletniego 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział ………………………………………………  

(imię i nazwisko uczestnika) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest 

jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu. 

 

                    …………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego)  

 

WIZERUNEK 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatora, zgodnie z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z 

tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania Konkursu Piosenki Niemieckiej SuperStar/Deutscher Liederwettbewerb 

SuperStar mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Organizatora. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w 

tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.  

…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego)  

 

 

DANE OSOBOWE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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) dla realizacji Konkursu Piosenki Niemieckiej 

SuperStar/Deutscher Liederwettbewerb SuperStar. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia jest Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 
…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego)  

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(-am) poinformowany(-na), iż zgoda na przetwarzanie moich 

danych osobowych jest dobrowolna oraz o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,  

 ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, iodo@skgd.pl. 

2. W Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole lub pocztą elektroniczną na adres 

iodo@skgd.pl. 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w regulaminie Konkursu dostępnego na stronie www.skgd.pl, tj. 

przeprowadzenie postępowania konkursowego. Odbiorcami wszystkich danych są wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na 

każdym etapie postępowania konkursowego. W zakresie danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres korespondencyjny, 

adres e-mail i telefon oraz wynik postępowania konkursowego, kategorię odbiorców stanowią odbiorcy publiczni.  

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, 

o którym mowa w pkt 4. 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 …………………………….     ………………………………………… 

miejscowość i data           (data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego)  

 

 

 


