Załączniki do regulaminu:
1.Karta zgłoszenia uczestnictwa (skan) w wojewódzkim konkursie recytatorskim oraz zgoda na
uczestnictwo w konkursie (w przypadku osób niepełnoletnich).
2.Oświadczenie o autorstwie utworu (skan).
3. Zgoda (skan) na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 1 – karta uczestnika (skan)
Karta zgłoszenia uczestnictwa w wojewódzkim konkursie literackim ph. „Katyń – słowo i pamięć”
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………….
Wiek uczestnika (wypełnić w stosunku do niepełnoletnich)…………………………….
Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić w stosunku do niepełnoletnich):
………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji i numer telefonu ……………………………………………………

………………………………………….
podpis uczestnika
………………………………………..
podpis opiekuna prawnego (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich)

Załącznik nr 2 - – oświadczenie (skan)
Oświadczam, że jestem autorem utworu (tytuł)………………………………, który dotychczas nie
był publikowany ani zgłaszany do innych konkursów i wypełnia warunki udziału w Konkursie
Poetyckim „Katyń – słowo i pamięć”, szczegółowo opisane w Regulaminie. Wiersz jest wynikiem
własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ww. konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………………………….
podpis uczestnika
………………………………………..
podpis opiekuna prawnego (wypełnić w stosunku do niepełnoletnich)

Załącznik 3 (skan)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków
konkursu „Katyń – słowo i pamięć” określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Zaznaczyć krzyżykiem
zgodę.
Oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych (w tym
wizerunku) na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród przez organizatorów
i współorganizatorów konkursu.
………………………………………..
Podpis uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (w tym
wizerunku) mego dziecka na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród przez
organizatorów i współorganizatorów konkursu (zaznaczyć i podpisać w przypadku zgłoszenia
osoby niepełnoletniej).
………………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego (osób niepełnoletnich)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (w tym
wizerunku) na potrzeby informacyjno-promocyjne prowadzone przez organizatorów
i współorganizatorów konkursu.
………………………………………….
Podpis uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (w tym
wizerunku) mego dziecka na potrzeby informacyjno-promocyjne prowadzone przez organizatorów
i współorganizatorów konkursu (zaznaczyć i podpisać w przypadku zgłoszenia osoby
niepełnoletniej).
…………..……………………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego (osób niepełnoletnich)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników małoletnich
jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu oraz opiekunów prawnych uczestników małoletnich;
dane osobowe będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, wiek i
wizerunek uczestnika konkursu, imię, nazwisko i wizerunek opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika,
adres i telefon do korespondencji;
dane osobowe:
a) zebrane na formularzu konkursowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania
nagród,
b) w postaci imienia, nazwiska i wizerunku będą przetwarzane w celu promocji czytelnictwa przez Książnicę
Podlaską poprzez opublikowanie wyników konkursu w czasopiśmie „Epea” Książnicy Podlaskiej, na stronie
internetowej Książnicy Podlaskiej i/lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez Książnicę
Podlaską oraz stronach internetowych współorganizatorów,
c) będą przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora;
przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
dane osobowe będą przetwarzane:
a) w zakresie danych zebranych na formularzu konkursowym – do dnia wyłonienia zwycięzców oraz przekazania
nagród, a następnie zostaną zniszczone;
b) w zakresie danych zamieszczonych w Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4. –
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
dane osobowe mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie
przepisów prawa;
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz swoich podopiecznych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o konkursie na
profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem
Tarcza Prywatności;
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Państwa podopiecznych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie;
13.
podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
……………………………………………………………………………………
Podpis uczestnika lub opiekuna uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich)

