
    
 
 

 

ROCKOWANIA 2022 

Karta zgłoszenia na wojewódzki przegląd zespołów rockowych 

 
Nazwa zespołu  

Miasto  

Gatunek muzyczny  

 

Skład zespołu: 

imię nazwisko wiek instrument podpis 
     

     

     

     

     

     

 

Historia zespołu: 
 

 

 

 

 
 

Wymagania techniczne: 
 

 

 

 

 
 

Zgłoszone utwory: 

nr tytuł czas trwania 

1.   

2.   

3.   

 

Kontakt z zespołem: 

imię i nazwisko  

adres do korespondencji  

e-mail  

nr tel.  

 
Zgłaszamy udział w wojewódzkim przeglądzie zespołów rockowych „Rockowania 2022”, 

potwierdzamy znajomość regulaminu przeglądu i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

zwanego dalej RODO 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej PIK, ul. 

Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, pik@pikpodlaskie.pl, 

www.pikpodlaskie.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w przeglądzie „Rockowania 2022” oraz w  celu promocji 

przeglądu „Rockowania 2022” w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z 

zadaniami określonymi w Statucie PIK w Białymstoku, a także na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wizerunku). 

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie 

publikowany na stronach internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na których PIK posiada konto. 

Zatem odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook / 

Instagram: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane przez właściciela portali społecznościowych 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu 

deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej 

w Polityce Facebook).  

5)  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP PIK. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, natomiast dane w zakresie 

wizerunku – przez okres niezbędny do osiągnięcia celu – promocji przeglądu lub do momentu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

7) Przysługuje Państwu prawo:  

a) podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do 

uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 

RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 20 RODO; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 

dzieckiem. 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są 

przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 

takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym 

poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@pikpodlaskie.pl. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w przeglądzie „Rockowania 2022”. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w przeglądzie „Rockowania 

2022”. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 

którym mowa w art. 22. 

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

(miejscowość, data i podpis) 
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