Załącznik
do Regulaminu konkursu „OPOWIEŚCI O (NIE)WOLNOŚCI”.

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu literackiego
„OPOWIEŚCI O (NIE)WOLNOŚCI ”
A. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Godło ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon .......................................... e-mail ..............................................................................................
 Kategoria I (osoby dorosłe od 18 roku życia)*
 Kategoria II (młodzież w wieku 13-17 lat)*
B. OŚWIADCZENIA I ZGODY
 Akceptuję regulamin konkursu.*
 Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do niej pełne
prawa autorskie.*
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania
zgłoszonych do konkursu prac lub ich fragmentów, na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i nakładów, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, wykorzystywania
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia w ramach działalności
Organizatora oraz prawa udzielania licencji na rzecz osób trzecich na wymienionych powyżej polach
eksploatacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
dziecka** przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu pod
nazwą „OPOWIEŚCI O (NIE)WOLNOŚCI”, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego
10 C, 32-500 Chrzanów, tel. 32 763 27 52
2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Ewę Baranowską, z którą można
skontaktować się poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „OPOWIEŚCI O (NIE)WOLNOŚCI”.
5) Pani/Pana lub dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
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sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana lub dziecka danych osobowych będą:
- podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
Bibliotekę przez przepisy prawa,
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub dziecka wynikających z konieczności realizacji konkursu
jest obowiązkowe, natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu jest brak możliwości uczestnictwa w nim.

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku /wizerunku mojego dziecka
w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.*
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacjach na portalach
internetowych zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

.....................................................................
Podpis uczestnika konkursu

*
**
***

.......................................................
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna
uczestnika konkursu***

zaznaczyć stawiając znak X w 
podkreślić właściwe
tylko w przypadku osób niepełnoletnich
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