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Fundacja Eksportu Polskiej Muzyki – Music Export Poland

Ogłasza nabór dla firm muzycznych/menedżerów/agentów/artystów, którzy są zainte-
resowani uczestnictwem w Canadian Music Week odbywającym się w dniach 6–12 maja 
2019 roku w Toronto.

Podczas wizyty na festiwalu CMW zapewnimy: 

• Akredytację w postaci karnetu VIP o wartości 3000zł uprawniającego do uczestnictwa w:

• Radio Interactive: Czwartek 9 maja - piątek 10 maja (organizatorzy zapewniają śniadanie każdego dnia)

• 3-Day Music Summit: Czwartek 9 maja – sobota 11 maja. 

• Panele dyskusyjne: Tech/Innovation, Live Touring, Global Creators and Music Cities 

• Wydarzenia sieciowe, uprzywilejowane wejście na International Marketplace (IMP)

• B2B meeting session

• opaskę Explorer+ VIP Festival Wristband (szybkie wejście na wszystkie oficjalne koncerty w ramach CMW 

Club Series Shows 6–12 maja 2019 r. Nie obejmuje CMW Concert Series Shows)

• Możliwość poznania osób z branży muzycznej z Kanady, USA i RPA; 

• Pokrycie koszty lotu;

• Pomoc w wypełnianiu aplikacji ETA - niezbędnej do przekroczenia granicy Kanady drogą lotniczą.

• Chętni proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 22.03.2019 roku na adres:  

trademission@musicexportpoland.org.  

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.musicexportpoland.org do dnia 26 marca 2019 r. Każdy 
z zakwalifikowanych uczestników po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 roku,  
będzie zobowiązany uiścić wpisowe w wysokości 1500 zł na wskazany w umowie rachunek. 
Uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania.

Do udziału w naborze zapraszamy osoby, które znają realia rynku muzycznego Kanady i USA, posiadają do-
świadczenie we współpracy z przedstawicielami branży muzycznej tych krajów i potrafią wskazać precyzyjny 
cel wizyty oraz przedstawić ramowy plan spotkań dodatkowych. 

Wymagania: 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
• Udział w zorganizowanym przez Biuro MExP spotkaniu przygotowawczym do misji, którego termin  

zostanie podany po zakończeniu naboru. 

mailto:trademission%40musicexportpoland.org?subject=
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1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w naborze na wydarze nie CMW2019 
będących osobami fizycznymi jest Fundacja Eksportu Muzyki Polskiej – Music Export Poland  
z siedzibą w Warszawie (01-873) przy ul. Antoniego Magiera 14/44, KRS 0000741987,  
NIP 1182181337, REGON 381380355. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procesu naboru i są przetwarzane 
w związku z ich dobrowolnym podaniem przez kandydata. Przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne dla prowadzenia procesu naboru.   

3. Fundacja informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania i prawie do wniesienia sprzeciwu oraz o prawie przenoszenia danych osobo-
wych jeżeli zajdą ku temu podstawy prawne i faktyczne. 

4. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, w tym firmom księgowym i prawniczym, które 
obsługują pod tym względem Fundację. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację przez okres przedawnienia ewentualnych rosz-
czeń lub wygaśnięcie obowiązków prawnych. 

6. Fundacja informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

Informacja o danych osobowych dla osób uczestniczących  
w naborze na wydarzenie CMW 2019


