
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE ART YST YCZNYCH FORM RADIOWYCH   

I  W WARSZTATACH SZTUKI RADIOWEJ „GRAND PiK 2023”  
www.grandpik.pl  

 
(Załącznik do regulaminu Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Warsztatów Sztuki Radiowej „Grand PiK 2023”) 

Podmiot  pokrywający koszty uczestnictwa _______________________________________________  

  _________________________________________________________________  
(pełna nazwa podmiotu) 

Adres  _________________________________________________________________  

NIP   _________________________________________________________________  
 

zgłasza następujące osoby do udziału w warsztatach (przy nazwisku każdej zgłoszonej osoby należy wskazać, czy 
jest twórcą/współtwórcą, realizatorem utworu)*: 
 

1. ……………………………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………………… 

oraz utwory do konkursu zatytułowane: 
 
1. …………………………………………………….    autor/autorzy……………………………………………………………… czas 

trwania ……………… 

 

2. …………………………………………………….         autor/autorzy …………………………………………………………….. czas 

trwania ……………… 

 

3. …………………………………………………….         autor/autorzy …………………………………………………………….. czas 

trwania ……………… 

 

i zobowiązuje się, na podstawie faktury doręczonej przez „Radio PiK” S.A., pokryć koszty uczestnictwa 
(zakwaterowanie, wyżywienie, udział w Warsztatach) w wysokości 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset 
złotych) brutto za jedną osobę niezależnie od długości okresu pobytu w ramach terminu przewidzianego przez 
Organizatora. 
 
 
 
                                                                                                                           __________________________ 
                                                                                                                   (data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

*proszę podać dodatkowe informacje dot. pobytu np. rodzaj diety, rezerwacja parkingu hotelowego 

 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych związanych z 
organizacją  konkursu 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 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 (RODO): 
 
1.Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy  „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 
85- 006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50,  REGON 090449804, NIP 5540316293. 
  
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) celem udziału w Konkursie Artystycznych Form Radiowych „GRAND PiK 2023”. 
 
3.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem a wynika ze zgody  uczestnika konkursu. Niepodanie da-
nych osobowych uniemożliwia udział w  konkursie. 
 
4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania i organizacji  konkursu oraz jego promocją. 
 
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz  wykorzystywane w procesie zautomatyzo-
wanego profilowania. 
 
6.Posiada Pan/ Pani prawo do:  
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  do przenoszenia danych; 
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-
nano na  podstawie zgody przed jej  cofnięciem; 
d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 
  
7.Inspektorem Ochrony Danych w „Radiu PiK” S.A. jest Arnold Paszta,  e-mail: arnold.partner@gmail.com. 

 


