
Karta zgłoszeniowa 
(proszę wypełnić na komputerze) 

Ubiegam(y) się o stypendium Fundacji Jütting w zakresie muzyki popularnej i oświadczamy, że akceptujemy zasady konkursu: 

Nazwisko Imię Data urodzenia Instrument/Wokal Narodowość Podpis 

Nazwa zespołu lub pseudonim solisty:  ………………………………………………..…………… 

Dane kontaktowe (w przypadku zespołu wystarczą dane osoby kontaktowej) 

Adres:  …………………………………………………………………………………………… 

Telefon:  …………………………………………………………………………………………… 

Email:  …………………………………………………………………………………………… 

Wniosek powinien zawierać: 
• nośnik audio-wideo i protokół nagrania z podpisem nauczyciela akademickiego sprawującego opiekę
• Klauzula o ochronie danych osobowych
• Kopia dowodu osobistego



Protokół nagrania 
(proszę wypełnić na komputerze) 

Nazwa zespołu lub solisty: ……………………………………………………………………………… 
Nośnik danych bez zabezpieczeń przed kopiowaniem  

Ścieżka Kompozytor(zy) Tytuł Czas trwania Data nagrania Edytowany: tak/nie 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Wydruki tekstów znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu nagrania. 



Przysługujące prawa: 

Jako osoba, której dane dotyczą, oprócz prawa do 
informacji o danych osobowych przechowywanych 
przez administratora, ma Pan/Pani również prawo do 
ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Ponadto może Pan/Pani 
w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 
ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody do momentu jej 
cofnięcia. Fundacja może jednak zapewnić całkowite 
usunięcie danych opublikowanych w Internecie tylko 
na własnej stronie internetowej. Fundacja nie ponosi 
odpowiedzialności za rodzaj i formę korzystania przez 
osoby trzecie, np. pobieranie zdjęć i filmów oraz ich 
późniejsze wykorzystywanie i modyfikowanie. Jako 
osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do 
przenoszenia danych, jak również prawo do złożenia 
skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Zgadzam się, że: 

• moje dane osobowe mogą być przetwarzane w wyżej wymienionych celach i przekazywane wyżej wymienionym podmiotom.
• że zdjęcia osób wykonane podczas imprez Fundacji lub przesłane przeze mnie mogą być publikowane.
• że Fundacja może kontaktować się ze mną listownie, mailowo lub telefonicznie w zakresie swoich zadań statutowych.

_________________________ ______________________________________________________________________________________________ 
Miejsce i data  Podpis(y) wszystkich wnioskodawców  

Nazwa, dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego: 
Jütting-Stiftung 
Schadewachten 48 
39576 Stendal 
Republika Federalna Niemiec 

Tel.: 0049 (0)3931 79 65 25 
kontakt@juettingstiftung.de 

Imiona i nazwiska wszystkich osób (wypełnia wnioskodawca) 

Dane osobowe wnioskodawców 
Imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, szkoła wyższa, inne dane biograficzne, adres, 
mail, telefon, wizerunek (zdjęcia, filmy itp.) 
Cele gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania (przetwarzania) danych 
Udział w naborze na stypendia (w zakresie muzyki popularnej) fundacji, wypłata kwoty stypendium, 
organizacja koncertu stypendialnego, działania public relations fundacji, inne cele fundacji.  
Okres przechowywania lub kryteria ustalania okresu przechowywania 
w przypadku przyznania stypendium: bezterminowo; w pozostałych przypadkach: 2 lata po upływie 
terminu składania wniosków 
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych zgodnie z art. 4 nr 9 RODO 
Organy fundacji, usługodawcy (np. jurorzy, technicy, administratorzy strony internetowej, księgowi, 
doradcy podatkowi itp.), organy w ramach czynności prawnych 
w przypadku przyznania stypendium, z ograniczeniem do nazwiska, imienia, wieku, obywatelstwa, 
miejsca zamieszkania i wizerunku osobistego: Publicznie poprzez media, portale wydarzeń, stronę 
internetową, sieci społecznościowe. 
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