
data wniosku

nazwa wnioskodawcy

adres

NIP

nr rejestru

osoba/y uprawniona/e do 
reprezentacji instytucji 

i zaciągania zobowiązań 
finansowych w jej imieniu

osoba odpowiedzialna za projekt

telefon kontaktowy 
i adres e-mail do osoby 

odpowiedzialnej za projekt
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opis projektu (np. festiwal, 
warsztaty, koncert 

abonamentowy, koncert szkolny, 
wydanie CD / DVD)

nie więcej niż 600 znaków

data wydarzenia

miejsce wydarzenia

planowane powtórzenia 
w ramach sezonu

data powtórzenia

miejsce powtórzenia

liczba wykonań w sezonie 
(w przypadku wydarzeń 

scenicznych)

podpis osoby upoważnionej pieczęć instytucji

OPIS WYDARZENIA
RAMY PROGRAMOWE

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

z siedzibą w Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego 11A. Dane osobowe w zakresie informacji o imieniu i nazwisku, numeru telefonu oraz adresu e-
mail zostały przekazane przez Zamawiającego i są przetwarzane w celach kontaktowych przy realizacji zamówienia materiałów nutowych, na 

podstaweie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, a także przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, powstałych z umowy, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.  Osoby zainteresowane posiadają prawo dostępu do 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podnie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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