
Informacja o uczestnictwie biernym 
w 20 Ogólnopolskim Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach-Zdroju 

8-14 sierpnia 2021 roku.

Wykładowcy: 
8-10 sierpnia 2021r. w godz. 9.30 -13.30 prof. DANG Thai SON
11-14 sierpnia 2021r. w godz. 9.30 -13.30 prof. Alexander KOBRIN

Uczestnikami biernymi mogą być: 
uczniowie muzycznych szkół średnich, studenci i absolwenci akademii 
muzycznych (również nauczyciele). 
Zakwalifikowanie na podstawie złożonej ankiety upoważnia do zakupu ze zniżką 
27% karnetu na koncerty 76 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego  
w Dusznikach-Zdroju tj. w cenie 800,- zł – miejsca na widowni w rzędach 6 i 7; 
liczba miejsc ograniczona do 30. 
Uczestnicy bierni otrzymają zaświadczenie o udziale w Kursie  
Uczestnicy bierni hotel i wyżywienie rezerwują we własnym zakresie. 
Wstęp na zajęcia Kursu jest bezpłatny dla wszystkich. 

Ankiety prosimy składać drogą elektroniczną: chopin@festival.pl. Ankiety do 
pobrania z naszej strony http://festival.pl/ od dnia 1.03.2021 r. 
Przypominamy o konieczności podpisania oświadczenia dotyczącego 
ochrony danych osobowych, oraz publikacji wizerunku, które jest niezbędne 
do zakwalifikowania do uczestnictwa w kursie i zakupu karnetu ulgowego. O 
zakwalifikowaniu poinformujemy e-mailem lub zwykłym listem do dnia  
30 kwietnia 2021 roku.  
Opłatę za karnet ulgowy prosimy wpłacić po zakwalifikowaniu, przelewem  
do dnia 31 maja 2021 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 
0000112352, Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Kłodzku 69 1090 2327 0000 0005 9410 0000, NIP 883-000-62-43. 

http://festival.pl/


 
 
 

 
ANKIETA 

 
Zgłaszam swój udział w XX Ogólnopolskim Mistrzowskim Kursie Pianistycznym  
który odbędzie się w dniach od 8 do 14 sierpnia 2021 roku w Dusznikach Zdroju. 
 
1. Imię i Nazwisko ......................................................................................... 
 
2. Data urodzenia .......................................................................................... 
 
3. Adres zamieszkania ……............................................................................. 
 

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

nr telefonu .................................................................................................. 
 

e-mail ......................................................................................................... 
 
4. Miejsce pracy / studiów ……….................................................................... 
 
         .................................................................................................................... 
 
 
5. Stanowisko / stopień naukowy ................................................................... 
 
 
 
Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie zobowiązuję się opłacić karnet na 
koncerty 76 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju  
w dniach 7-14 sierpnia 2020 r. ze zniżką 27% tj. w kwocie 800,- zł  
do dnia 31 maja 2021 r. 
 
        ……………………………………. 
                  (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proszę o wystawienie faktury VAT na: 
(pełna nazwa szkoły, adres, NIP) 
 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
………………………………………………………………………… 
 

 



 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
*WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w 
Dusznikach-Zdroju z siedzibą przy: ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000112352 moich danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskich w 
Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolskim Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach-Zdroju.  
 
 
………………………………….     ……………………………………………………… 
(miejscowość, data)                       (podpis) 
 
 

(Dotyczy uczestników niepełnoletnich) 
*WYRAŻAM ZGODĘ: 
1. na przetwarzanie przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju z siedzibą 

przy: ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000112352 danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 
zawartych w formularzu zgłoszenia w celu udziału w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskich w Dusznikach-
Zdroju oraz Ogólnopolskim Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach-Zdroju.  

2. na przetwarzanie przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju z siedzibą 
przy: ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000112352 moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszenia w celu udziału przez moje dziecko/mojego podopiecznego w Międzynarodowym Festiwalu 
Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolskim Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach-
Zdroju.  

 
 
………………………………….     ……………………………………………………… 
 (miejscowość, data)                       (podpis) 
 
1) Informujemy, iż Administratorem danych osobowych Pani/Pana, dziecka/podopiecznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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, dalej „RODO”, jest Fundacja Międzynarodowych 
Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju z siedzibą przy: ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000112352, zwana dalej 
„administrator.” 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) organizacji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolskiego Mistrzowskiego Kursu 

Pianistycznego w Dusznikach-Zdroju, w tym zbierania zgłoszeń uczestników, kontaktowania się z uczestnikami Festiwalu lub ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO). Zgodę możecie w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością udziału w Festiwalu i kontaktowania się; 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora (np. dochodzenie zaległych 
opłat lub roszczenia odszkodowawcze) - podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

3) Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej 
szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.  

3) Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4) Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, a ponadto zarządcy 
budynków w których odbędzie się Festiwal. Ponadto Twoje dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom/współpracownikom 
Administratora w związku z wykonaniem Umowy. 

5) Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zakończenia Festiwalu, a także później, tj. do czasu upływu 
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6) Z administratorem możesz skontaktować się na adres siedziby. 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WIZERUNKU 
 
*WYRAŻAM ZGODĘ na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w 
formie fotograficznej i filmowej) przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju z 
siedzibą przy: ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000112352, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że 
moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, 
dokumentujących Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju i Ogólnopolski Mistrzowski Kurs 
Pianistyczny w Dusznikach-Zdroju oraz, że rozpowszechnianie przez Fundację mojego wizerunku/wizerunku mojego 
dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem 
dowolnego medium. 
 
 
………………………………….     ……………………………………………………… 
 (miejscowość, data)                       (podpis) 


