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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

XIV PRZEGLĄDU MŁODYCH WYKONAWCÓW MUZYKI JAZZOWEJ 

NOWA NADZIEJA JAZZU 2021 
 

 

PROGRAM KONKURSOWY 

1. Pierwszy utwór konkursowy 

(kompozytor, tytuł,…) 

 

2. Drugi utwór konkursowy 

(kompozytor, tytuł,…) 

 

 
Ostateczny termin nadsyłania formularzy upływa 24 września 2021 r. (włącznie) 

 
Zgłoszenia należy kierować na adres:  
Mirosław Dziewa  
Radio Nadzieja,  
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża  
 
lub w formie podpisanego dokumentu elektronicznego lub podpisane i zeskanowane Zgłoszenie 
drogą mailową na adres: mirekdziewa@wp.pl  z dopiskiem „Konkurs Jazzowy”. 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM 
KONKURSU NOWA NADZIEJA JAZZU 2021 I GO AKCEPTUJĘ. 

 
 

1. Nazwisko  

2. Imię ( imiona )  

3. Instrument  

4. Data urodzenia  

5. Dane kontaktowe: mail, 

telefon. 

 

6. e-mail kontaktowy  

7. Tel. kontaktowy  
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Obowiązek informacyjny administratora danych 

NOWA NADZIEJA JAZZU 2021 

1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Medialnej 

SpesMediaGroup z siedzibą w Łomży, prowadzący Radio Nadzieja, zwanym dalej Organizator, 

Sekretariat tel. 86 215 14 10, sekretariat@spesmedia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją wszystkich 

czynności  podejmowanych w ramach Pani/Pana uczestnictwa w Konkursie Nowa Nadzieja Jazzu 

2021; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 RODO; 

3. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e – mail; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym z mocy prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wszystkich 

działań związanych z organizacją Konkursu Nowa Nadzieja Jazzu 2021 oraz po zakończeniu tego 

okresu, jeżeli Organizator będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa;  

6. Organizator zapewnia Pani/Panu  realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia 

Pani/ Panu wgląd do swoich danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie 

ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych; 

7. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/ Pani 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem 

przetwarzania danych przez Organizatora przed datą cofnięcia przez Pana/ Panią zgody;  

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym 

prawem, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

9. Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane do Organizatora w drodze zgłoszenia Pani/ Pana 

uczestnictwa w Konkursie Nowa Nadzieja Jazzu 2021; 

10. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa 

w art. 22 RODO, ani profilowaniu. 

 
 
Data………………………………    Podpis………………………………………………………  
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