
Przesłuchania do Chóru Dziecięcego Filharmonii Pomorskiej 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZESŁUCHANIACH 

 

 

Chór Dziecięcy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy będzie niezawodową  

i nieodpłatną formą edukacji, kształtowania wrażliwości artystycznej i kulturalnej, stworzy 

możliwość nauki i doskonalenia śpiewu, pracy w zespole oraz okazję do występów przed 

bydgoską publicznością. 

 

I. OPIS PRZESŁUCHAŃ  

1. Organizatorem przesłuchań jest:  

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego,  

ul. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, NIP: 554-02-40-549. 

2. Przesłuchania skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 14 lat, będących pod opieką 

rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Zainteresowane osoby powinny wysłać Formularz zgłoszenia na adres mailowy: 

casting@filharmonia.bydgoszcz.pl. Zgłoszenia (druk do pobrania) w imieniu małoletniego 

powinien dokonać pełnoletni opiekun prawny/rodzic.  

4. Planowane terminy przesłuchań: 

a) 29, 30, 31 sierpnia – godz. 13 -16, zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 25.08.2022 

b) 12 września – godz. 14 – 20, zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 8.09.2022 

c) 19, 20 września – godz. 13 –16, zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 15.09.2022 

5. Organizator prześle drogą mailową informację o dokładnej godzinie przesłuchań. 

6. Miejsce przesłuchań: sala kameralna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. 

7. Przebieg przesłuchań: 

- wykonanie piosenki przygotowanej przez uczestnika (a`capella), 

- sprawdzenie predyspozycji głosowych, 

- powtórzenie zadań melodycznych i rytmicznych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu oraz wykonywania 

dokumentacji fotograficznej podczas przesłuchań do wykorzystania w celach 

marketingowych. Z chwilą przesłania zgłoszenia do Organizatora, uczestnik wyraża zgodę na 

wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku, głosu, utworu, imienia i nazwiska i 

artystycznego wykonania utworu zgłoszeniowego. 

9. Udział w przesłuchaniach jest bezpłatny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie  

w wyjątkowych sytuacjach.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przesłuchań.  

mailto:casting@filharmonia.bydgoszcz.pl


12. Zgłoszenie do udziału w przesłuchaniach jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

13. Koordynatorem przesłuchań jest Kierownik Działu Artystycznego - Beata Bobińska, 

casting@filharmonia.bydgoszcz.pl, tel.: 519 466 146 

 

 II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. W związku z udziałem w przesłuchaniach konieczne jest podanie danych osobowych 

uczestnika, jak i opiekuna prawnego/rodzica.  

2. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku z 

przesłuchaniami następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, 

s. 1) („RODO”).  

3. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. 

Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy  

ul. Andrzeja Szwalbego 6. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a. Listownie: ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85 080 Bydgoszcz, Polska 

b. Pocztą elektroniczną poprzez adresy dostępne na stronie: 

www.filharmonia.bydgoszcz.pl/kontakt/   

c. Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/kontakt/ 

Inspektor ochrony danych: 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować listownie  lub  

e-mailem na adres: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl.  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 

Filharmonię Pomorską, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich 

przetwarzanie. 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, głównie w celu prowadzenia rekrutacji do 

Chóru Dziecięcego Filharmonii Pomorskiej. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami, do których mogą dane zostać udostępnione będą jedynie instytucje 

uprawnione ustawowo, podmioty współpracujące przy realizacji naszych celów oraz 

podmioty, które uzyskają Państwa zgodę na takie udostępnienie.  

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Dyrektor Filharmonii Pomorskiej 
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zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów 

informatycznych. 

Okres przechowywania danych: 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia 

roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

c. ograniczenia przetwarzania danych; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa); 

Sposób przetwarzania danych: 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

[1] 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 (Dz. Urz. 

UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)   nazywanego 

dalej RODO. 

4. Uczestnik / Opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z zawartą w punkcie 1 powyżej 

informacją na temat przetwarzania jego danych osobowych oraz z Polityką Prywatności FP  

i są one dla niego zrozumiałe. 

 


