
Karta zgłoszeniowa. 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………………………. 

Wiek/klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………… tel. Kontaktowy ………………………………………………. 

Oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej wyłącznym 

autorem oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie 

narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw 

majątkowych do prac zgłoszonych w Konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zmianami). 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika …………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie literacko-

plastycznym „Misiowy obrazek” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzelcach. 

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………… 

 

 

  



Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Strzelcach z siedzibą w 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1), 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu  

 uczestnictwa w konkursie 

na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c/e RODO - przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej na podstawie przepisów prawa 

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa 

4) Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Organizator utrwala fotograficznie i/lub filmowo relacje z konkursów. Materiały utrwalone przez 

Organizatora mogą być wykorzystane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, 

poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej http://gminastrzelce.eu/gminna-

biblioteka-publiczna/, Facebook pod adresem https://www.facebook.com/GBPwS/, You Tube na 

kanale https://www.youtube.com/channel/UCbX-3l9LNmxyCJ1WesrVs3g 

6) Każdy uczestnik i/lub jego przedstawiciel ustawowy posiada prawo do dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody 

7) Uczestnik/rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd 

Ochrony Danych Osobowych 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biblioteka@gminastrzelce.eu 
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