
 
Załącznik Nr 2  

                                                                     do Regulaminu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  

                                                                                              im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”  
 

KARTA ZGŁOSZENIA (osoby pełnoletnie) 
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon” 

                            
                                                                              Dane uczestnika konkursu 
 

Imię i nazwisko autora wiersza/y   +  Kategoria   

Adres zamieszkania 
nr telefonu i adres,   
e-mail (jeśli uczestnik posiada) 

 
 
 

Krótka notka biograficzna 
(może być w formie załącznika do Karty Zgłoszenia)     

 
 
 
 
 

 
Oświadczenie autora wiersza/y – uczestnika konkursu 

Oświadczam, że jestem autorką/autorem wiersza/y nadesłanego/ych na konkurs. Wiersz/e nie był/y wcześniej publikowany/e 
i nagradzany/e w innych konkursach. 
 
................................................................................................ 
(data i czytelny podpis autora wiersza/y) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński 
dzwon”, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni, i akceptuję jego warunki  

................................................................................................ 
( czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

Zapoznawszy się z zamieszczonymi poniżej informacjami, ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”, Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Lubeni, moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w celach związanych przeprowadzeniem i dokumentowaniem 
Konkursu, o którym mowa powyżej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz,  
że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi na gruncie RODO prawach, w tym także o prawie do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. 

Ponadto, wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska oraz 
rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie, we wszelkich relacjach i informacjach o tym Konkursie 
i jego wynikach (w tym na stronie internetowej Biblioteki i w gazetce „Wiadomości z Gminy Lubenia). 

 
 

........................................................................................ 
( czytelny podpis uczestnika Konkursu) 
*podkreślić właściwe 
 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 
Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon” Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni, autorskie prawa majątkowe do nadesłanego 
przeze mnie na ww. konkurs wiersza/y. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas 
nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania wiersz/y na wszelkich polach eksploatacji. 
Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora ww. konkursu na Organizatora przechodzi prawo własności  
do przysłanej pracy. 
 

 
................................................................................ 

data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora wiersza 
  

                                                                                  
Regulamin dostępny jest: w siedzibie GBP w Lubeni 131, na stronie internetowej: www.lubenia-biblioteka.pl  w zakładce: Konkurs im. S. Kopiec 
oraz stronie internetowej Gminy Lubenia  www.lubenia.pl 
 

http://www.lubenia-biblioteka.pl/
http://www.lubenia.pl/


 

 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni, Lubenia 131, 36-042 Lubenia. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail: iod.poczta@gmail.com 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i jego 

dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.  a) tzw. rozporządzenia ogólnego 

RODO (rozporządzenie UE 679/2016). 

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w Konkursie.   

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to 

dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 


