10-23.09.2018
Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
The Karol Szymanowski International Music Competition in Katowice

AKREDYTACJA DZIENNIKARSKA/JOURNALIST ACCREDITATION
imię/first name ……………………………………………………………………………………………………….
nazwisko/surname………………………………………………………………………………………………….
nazwa redakcji/media title …………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
telefon/phone …………………………………………………………………………………………………………

Prośba o akredytację (proszę zaznaczyć właściwe literą X):
Request for accreditation (please mark as appropriate with a letter X):
⃝ TV
⃝ radio
⃝ press
⃝ photo
⃝ internet
Etap I/1st Stage:

⃝ fortepian/piano (10-11.09)
⃝ śpiew/voice (14-15.09)

⃝ skrzypce/violin (10-12.09)
⃝ kwartet smyczkowy/string quartet (13.09)

Etap II/2nd Stage:

⃝ fortepiano/piano (12-13.09)
⃝ śpiew/voice (18.09)

⃝ skrzypce/violin (13-14.09)
⃝ kwartet smyczkowy/string quartet (14.09)

Finał/Final:

⃝ fortepiano/piano (16.09)
⃝ śpiew/voice (20.09)

⃝ skrzypce/violin (18-19.09)
⃝ kwartet smyczkowy/string quartet (15.09)

⃝ Gala finałowa/Final gala (23.09.2018, 18:00)
Termin zgłaszania akredytacji: do 28 sierpnia 2018
Submission deadline: August 28th 2018
Liczba akredytacji jest ograniczona, informację o przyznaniu akredytacji otrzymają Państwo do 31
sierpnia 2018 pocztą elektroniczna na wskazany adres e-mail.
The number of accreditations is limited. Information on whether accreditation has been granted will
be sent by August 31st via e-mail.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku i odesłanie na adres:
Please fill in the application and send by e-mail to:

szymanowski-media@nospr.org.pl
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Organizator Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest NOSPR z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1,
REGON 240260206, NIP 9542536813, zarejestrowana w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury RIK 61/2006.
2.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu zrealizowania akredytacji dziennikarskiej oraz w celu informowania o wydarzeniach
kulturalnych odbywających się w siedzibie administratora
3.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania działalności administratora
4.Wnioskodawca ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
5.Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o akredytację dziennikarską
The Organiser of the Karol Szymanowski International Music Competition in Katowice informs that:
1.The administrator of the personal data provided in this application form is the Polish National Radio Symphony Orchestra seated in
Katowice, plac Wojciecha Kilara 1, REGON [National Official Business Register no.] 240260206, NIP [Taxpayer ID no.] 9542536813, entered
into the Register of National Institutions of Culture under number: RIK 61/2006.
2.The personal data provided herein will be processed pursuant to Article 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 for the sole purpose of issuing journalist accreditation and informing its holder about cultural events
taking place in the seat of the administrator.
3.The personal data will be stored for the duration of the administrator’s activity.
4.The applicant has the right to demand from the administrator access to his/her personal data, rectification, erasure, or restriction in its
processing, to object to the processing of the data, to demand transfer of the data, and to lodge a complaint with a supervisory authority.
5.The provision of the personal data is a precondition for processing the application for journalist accreditation.
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