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DEKLARACJA UCZESTNICTWA /APPLICATION FORM 
XI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PERKUSYJNE 

XI International Percussion Workshops 
Warszawa, 1-10 sierpnia 2022 

August, 1-10th 2022                 
 
Imię uczestnika / First name Nazwisko uczestnika / Surname 
 
  

Data urodzenia / Date of birth 
 

w przypadku uczestnika niepełnoletniego in the case of a minor participant 
Imię opiekuna prawnego / 
Name of the legal guardian 

Nazwisko opiekuna prawnego / 
Surname of the legal guardian 

 
  
Adres zamieszkania / Address: 

Ulica / Street 
 

nr domu, 
mieszkania / 
house and flat 
number  

Miasto / City  
kod pocztowy / 
post code  

Telefon  
phone  
Adres e-mail  
e-mail adress  
 
Nazwa szkoły lub uczelni / Name of the school or university:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Rok nauki / Year of graduation: …………………… 
 
 Oświadczam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem Warsztatów i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. / I declare that I have familiarize myself with the Workshops Regulations 
and I will oblige myself to abide by them. 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym formularzu 
przez „Fundację Muzyka – Talent – Pasja” dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia 
warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) / I consent to the processing of personal data 
provided in this form by the " Foundation Muzyka - Talent - Pasja" for the purposes of 
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organizing and conducting workshops pursuant to Art. 6 sec. 1 letter a) of Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter: GDPR). 
 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku uczestnika 
Warsztatów w szczególności do promowanie oraz własnej działalności Fundacji, utrwalania 
oraz zwielokrotniania wizerunku dostępnymi technikami w tym publikacji na stronach 
internetowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. / I declare that I consent 
to the free use of the image of the Workshop participant, in particular to promote and the 
Foundation's own activities, to record and reproduce the image using available techniques, 
including publication on websites, without the need to approve them each time. 
 
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę/y* na przekazywanie informacji dotyczących zajęć, na które 
zapisałam siebie/dziecko pod podane powyżej adres email i numer telefonu. /  
I agree/ do not agree * on the transmission of information on activities for which I have 
registered myself / my child to the email address and telephone number given above. 
 
Wyrażam / Nie wyrażam zgodę/y* na przekazywanie informacji dotyczących bieżącej 
działalności Fundacji pod podany powyżej adres mailowy. / I agree/do not agree* on the 
transmission of information on the current activities of the Foundation to the email address 
and given above 
 
* Niepotrzebne skreślić / Strike out what is not applicable 
 
 
W przypadku uczestników niepełnoletnich, prawni opiekunowie sprawują nadzór oraz 
ponoszą odpowiedzialność za uczestnika zajęć przebywającego na terenie, gdzie odbywają 
się zajęcia. Fundacja „Muzyka-Talent-Pasja” ponosi odpowiedzialność za uczestników tylko 
w trakcie trwania zajęć. / In the case of underage participants, legal guardians supervise 
and are responsible for the workshop participant staying in the area where classes are held. 
Foundation "Talent-Music-Passion" is liable only for the participants during the Workshops. 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Muzyka – Talent – Pasja 

z siedzibą Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, a kontakt z przedstawicielem 
Administratora możliwy jest za pomocą adresu e-mail biuro@muzykatalentpasja.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) oraz b) 
RODO w celu uczestnictwa w warsztatach. 

3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje: 
a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, adres 

zamieszkania; 
b. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Warsztatów i nie 
będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator  

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie do czasu odwołania 
zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
poprzez kontakt mailowy biuro@muzykatalentpasja.pl. 

7. Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości  
i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego 
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dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację  
z dalszego udziału w Warsztatach, ponieważ bez ich przetwarzania udział nie jest 
możliwy. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Warsztatach.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

 
 
INFORMATION CLAUSE 
 
Based on the General Data Protection Regulation 2016/679, we would like to inform you 
that: 

1. The administrator of your personal data is the "Muzyka - Talent - Pasja" Foundation 
with headquarters at Plac Inwalidów 10, 01-552 Warsaw, and contact with the 
Administrator's representative is possible via the e-mail address 
biuro@muzykatalentpasja.pl  

2. Your personal data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 letter a) and b) of the 
GDPR in order to participate in the workshops. 

3. The scope of your data that is or may be processed includes: 
a. a. identification data (name and surname, age, gender, image, citizenship, residence 

address). 
b. b. contact details (telephone number, e-mail). 

4. Personal data will be processed for purposes related to the organization of the 
Workshops and will not be made available to entities other than the Organizer 

5. The period of storage of your personal data will be until the consent is revoked. 
6. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, 

the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time 
by e-mail: biuro@muzykatalentpasja.pl 

7. I understand that when my consent is withdrawn, it may be necessary to verify my 
identity and that the withdrawal of my consent does not affect the lawfulness of the 
processing that was carried out prior to its withdrawal. A request to delete data means 
resignation from further participation in the Workshop because without processing it is 
not possible. 

8. Providing data is voluntary, although refusal to provide them is tantamount to the 
inability to apply for participation in the Workshops. 

9. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data 
Protection Office, if you find that the processing violates the provisions of the GDPR 
(i.e., the general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016). 

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia/Warsaw, day … 08.2022 r. 
 

..………………………………………………………… 
podpis opiekuna prawnego / uczestnika 
legal guardian’s signature/signature of the 
participant 

 
 
 

 
 

FUNDACJA „MUZYKA – TALENT – PASJA”  
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa 

KRS 0000427857 
www.muzykatalentpasja.pl  

Nr rachunku bankowego: 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001  


