REGULAMIN
SZKOLNEGO FESTIWALU PIANISTYCZNEGO
„FORTEPIANOWE TONY PRZEZ KOMPUTERY I MIKROFONY”

1. Festiwal organizowany jest przez nauczycieli sekcji fortepianu PSM I st.
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, ma zasięg szkolny, jest przeznaczony dla wszystkich
chętnych uczniów klasy fortepianu głównego.
2. Cele festiwalu:
• motywowanie uczniów do nauki w szkole muzycznej
• zachęcanie uczniów do ćwiczenia w domu
• pobudzanie uczniów do aktywności w szczególnym czasie pandemii
• potwierdzenie, że nauka online ma sens i przynosi pozytywne efekty
• sprawienie przyjemności dzieciom i ich rodzicom
• wykorzystanie nagrań do promocji szkoły oraz akcji rekrutacyjnej
3. Wymagania odnośnie do nagrania:
• uczeń wykonuje na pamięć jeden lub dwa dowolnie wybrane utwory, przygotowane
w czasie nauki zdalnej
• nagranie jest dokonywane w domu lub w szkole
• na nagraniu ma być widoczna cała postać ucznia przy instrumencie
• wskazane jest, by uczeń był odpowiednio, uroczyście ubrany
• nagranie należy zamieścić w ogólnodostępnym serwisie YouTube w trybie
niepublicznym, za pomocą którego Komisja otrzyma dostęp do przesłanych
materiałów audio-video
• link do nagrania wraz z informacją (imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu i
nazwisko kompozytora) należy przesłać na adres lechglinski@psm.swidnik.pl do dnia
30 marca 2021.
4. Komisja złożona z nauczycieli sekcji fortepianu na podstawie przesłuchanych nagrań
wyłania laureatów festiwalu.
5. Termin ogłoszenia wyników na stronie szkoły - 19 kwietnia 2021.
6. Poprzez wysłanie linku do nagrania konkursowego uczestnicy i ich opiekunowie prawni
akceptują warunki opisane w Regulaminie Festiwalu i jednocześnie:
a) przyjmują do wiadomości, że uczestniczenie w Festiwalu jest jednoznaczne ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu,
b) oświadczają, że mają pełne prawa do nagrań, które zgłaszają do Festiwalu,
c) zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach Szkoły,

d) zezwalają na udostępnianie swoich nagrań na stronie Szkoły oraz w innych miejscach
związanych z promocją Festiwalu i Szkoły,
e) zezwalają na wykorzystanie swoich nagrań jako elementów innych nagrań np. w
kolażu muzycznym podsumowującym Festiwal,
f) zezwalają na publikację danych osobowych na stronie internetowej organizatora
Festiwalu www.psm.swidnik.pl
7. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku ul. Króla Pole 7, tel/fax 81 751 68 56, NIP 713-2265-733, REGON 000278238 sekretariat@psm.swidnik.pl
b) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
c) Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
SZKOLNEGO FESTIWALU PIANISTYCZNEGO „FORTEPIANOWE TONY PRZEZ KOMPUTERY
I MIKROFONY”
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
▪ zgoda na przetwarzanie danych w postaci wizerunku (art.6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679)
▪ zgoda na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej
organizatora festiwalu (art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez organizatora festiwalu (art.6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia 2016/679) w postaci przyjęcia zgłoszenia festiwalowego oraz
wyłonienia laureatów
e) Przesłanie nagrania konkursowego sygnowanego danymi osobowymi autora jest
jednocześnie świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji
i przeprowadzenia festiwalu.
f) Zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
prosimy kierować na adres: sekretariat@psm.swidnik.pl
g) Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uczestniczącym w realizacji
festiwalu w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego przebiegu
festiwalu.

h) Opublikowanie nagrania w serwisie YouTube wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora danych wskazanego w Polityce Prywatności serwisu
i wiąże się z przekazywaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy na co
organizator festiwalu nie ma wpływu.
▪ Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez serwis YouTube
dostępne są pod adresem
www.support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
i) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań festiwalu. Dane
osobowe laureata będą przetwarzanie przez okres 6 lat. Wizerunek a także dane
osobowe laureatów przetwarzane na stronie internetowej szkoły będą przez okres 12
miesięcy od dnia ich opublikowania.
j) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania:
▪ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
k) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
l) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przyjęcia
zgłoszenia, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia festiwalu.
m) Akceptacja Regulaminu Festiwalu oraz wysłanie nagrania jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgód wskazanych w Pkt. 7 lit. d)

