Załącznik do Regulaminu Konkursu Literackiego „WARKA 700 – STROFY NAD PILICĄ”
Dane osobowe uczestnika konkursu:
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy)

Adres e-mail
Numer telefonu
Rok urodzenia
Forma utworów oraz ilość składanych prac
(maksymalne po 3 utwory z każdej z form)

Wiersz – w ilości …… szt.
Opowiadanie – w ilości …… szt.
Legenda – w ilości …… szt.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją Konkursu
Literackiego „WARKA 700 – STROFY NAD PILICĄ”. Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników
laureatów konkursu, wręczenie nagród podczas podsumowania konkursu, publikację zdjęć z uroczystości podsumowującej,
publikację nagrodzonych tekstów w wydawnictwie pokonkursowym.
………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu
Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu Literackiego „WARKA 700 – STROFY NAD PILICĄ”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję
Panią/Pana, że:
● administratorem zbieranych danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce, przy ul. Warszawskiej 45 oraz Liceum Ogólnokształcące
im. Piotra Wysockiego przy ul. Warszawskiej 45
● z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: lukasz.kalinowski@cbi24.pl;
● celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników,
● podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
● dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba, że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
● dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
● podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu
oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
● zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
● przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
● przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z klauzulą informacyjną
………………………………………

data i podpis uczestnika konkursu

