
 Załącznik nr 1 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „ŹRÓDŁO” 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  
MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „ŹRÓDŁO” 

 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”, a utwory 
przeze mnie nadesłane nie były nigdzie publikowane ani nagradzane. Pod pojęciem publikacji rozumie 
się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy).   

2. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory poetyckie są mojego autorstwa. Dokonując zgłoszenia 
nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

3. Oświadczam, że w dniu podpisania Oświadczenia jestem osobą pełnoletnią. 

4. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia moich wierszy, wyrażam zgodę na ich opublikowanie  
w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej 
licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wierszy na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, 
najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, 
reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Mościce 
(Organizatora Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”), zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów Małopolskiej 
Nagrody Poetyckiej „Źródło” polegające na opublikowaniu w Internecie zdjęć z uroczystości wręczenia 
nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i Organizatorów. Organizatorzy zrobią to 
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

     …………………………………………………………… 
Data i podpis czytelny 

 
 

 

          



Załącznik nr 2 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „ŹRÓDŁO” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
dla uczestników konkursu Małopolska Nagroda Poetycka „ŹRÓDŁO”  

organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce 
 

Centrum Sztuki Mościce zwraca się z prośbą o udostępnienie wybranych danych osobowych. Państwa 
dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. 
W związku uczestnictwem Państwa w konkursie Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”, 
organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce, szanując prywatność Pani/Pana oraz dbając o to, aby 
Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy 
informacje. 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Centrum Sztuki Mościce, ul. R. Traugutta 1,  
33-101 Tarnów. Z osobą pełniącą w CSM funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-
mail: rodo@csm.tarnow.pl lub tel. 796-566-696. Chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z 
przetwarzaniem przez nas danych osobowych.  

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez CSM tylko w związku realizacją zadań statutowych z Państwa 
udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej. 
4. Dane są przetwarzane w sytuacji prawnie uzasadnionego interesu CSM w celu: 

• podejmowania działań skutkujących zawarciem formy współpracy między Państwem a CSM w związku  
z prowadzoną przez CSM działalnością; 

• realizowania działań statutowych CSM wymagających podania danych osobowych; 

• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CSM; 

• marketingu i promocji działalności CSM; 

• działań informacyjnych i archiwizacyjnych; 
5. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania oraz później 

w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych i archiwizowania dokumentów dotyczących 
działalności CSM. 

6. CSM, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem: 

• organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa; 

• podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację 
działań CSM. 

7. CSM, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CSM przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych; 

• prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych w określonych przepisami prawa przypadkach; 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej; 

• prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO. 
9. Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. W przypadku naruszenia przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu 
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu 
na miejsce zwykłego pobytu lub miejsca pracy osoby, której dane dotyczą. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),  

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na ciąży na 
CSM takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz  

• art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

 

Zapoznałam /łem się z informacją i rozumiem jej treść 

…………………………………………………………… 
Data i podpis czytelny 



Załącznik nr 3 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „ŹRÓDŁO” 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKA KONKURSU  

MAŁOPOLSKA NAGRODA POETYCKA „ŹRÓDŁO” 
 

Centrum Sztuki Mościce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie jako organizator Małopolskiej 
Nagrody Poetyckiej „Źródło” informuje, że wszelkie dane osobowe pozostają wyłącznie do dyspozycji 
organizatora konkursu. Jury otrzymuje jedynie zestawy wierszy opisane godłem.  
 
Do momentu rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów pozostaje anonimowa.  

 
 
Godło1 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Pseudonim artystyczny2 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Województwo/kraj3 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy 
 
………………………………………………………………………….. 
 
E-mail kontaktowy 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Data i podpis czytelny 

 

 
1 Jednorazowy pseudonim, którym zostały opatrzone zgłoszone prace. Niedozwolone jest podanie godła 
składającego się wyłącznie z cyfr.  
2 Podanie jest konieczne, jeśli autor publikuje pod pseudonimem. Pod pojęciem pseudonimu nie rozumie się 
godła.  
3 Województwo z którego pochodzi autor oraz kraj zamieszkania (w sytuacji, gdy jest inny niż Polska) 


