
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM  

 

„POCIĄG DO PODRÓŻY”- 

 MAŁYCH, DUŻYCH I W GŁĄB SIEBIE 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: …………………………………………………… 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA: 

(EMAIL) …………………………………………………………………………………. 

NUMER TELEFONU……………………………………………………………………. 

ADRES…………………………………………………………………………………… 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych moich / 

mojego dziecka celem udziału w konkursie / wydarzeniu / olimpiadzie dla potrzeb jego 

zorganizowania i przeprowadzania oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym 

sporządzeniem dyplomu / certyfikatu uczestnictwa. 

 

_______________________________________________ 

(podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 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:  

 Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie z 

siedzibą w przy Pl. Wolności 22, 57-120 Wiązów, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie posiada Inspektora ochrony 

danych, kontakt: tel. 71-3931157, e-mail gbp@kultura-wiazow.pl  

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e 

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, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy 

prawne do tego zobowiązują, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie, 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie 

zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

tradycyjny. 

 

       

 …………………………….…………… 

                                                                                                                                       

 

 

 



Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 

 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

(Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 

rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Internet oraz na publikację 

materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska z ww. konkursu w 

celach promocyjnych i edukacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że w/w 

materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Zgoda 

obejmuje upoważnienie do przenoszenia zgody na inne podmioty biorące udział 

w organizacji konkursu. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowa ani 

terytorialnie, dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem 

wykonanych podczas konkursu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne. 

  

...................................................... 

 (data i podpis autora) 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia 

konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781). Zgoda obejmuje upoważnienie 

do przekazywania moich danych innym podmiotom biorącym udział  

w organizacji konkursu w celach związanych z jego organizacją, wyłonieniem 

laureatów oraz przyznaniem nagród. 

 

 

...................................................... 

(data i podpis autora pracy) 

 

 


