KARTA UCZESTNICTWA
W XX EDYCJI KROŚNIEŃSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

1. Godło: ………………………………………………………………………
2. Tytuły nadesłanych utworów:
➢ ………………………………………………………………………….…
➢ ………………………………………………………………………….…
3. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………….…...…..
4. Adres zamieszkania: .........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
5. Dane kontaktowe do uczestnika:
•

nr telefonu kontaktowego ………………………………………………..

•

e-mail ………………………………………………….…………………

6. Nazwa szkoły, klasa: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
7. Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (jeśli jest): ………………………………….
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych moich*/mojego dziecka* objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), na potrzeby
niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w materiałach
promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w internecie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska mojego/mojego dziecka* w celu informowania na stronie
www KBP, portalach społecznościowych (także w mediach) o wynikach konkursu.
Wyrażam również zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego*/mojego dziecka* w związku
z udziałem w konkursie tj. zamieszczenie relacji fotograficznej i/lub filmowej na stronie internetowej i
serwisach prowadzonych przez KBP oraz w mediach i materiałach dokumentujących działalność KBP,
wyłącznie w celu promocji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Krośnieńska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Krośnie
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, tj. prawidłowego
przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz prowadzenia działań promocyjnych związanych z
działalnością Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
3. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia
oraz zapomnienia, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż pięć lat od chwili
przeprowadzenia konkursu.
…………………………….
miejscowość i data

----------------------------------------------------------*niepotrzebne skreślić

…………………………………………
czytelny podpis Uczestnika pełnoletniego lub
rodzica/ prawnego opiekuna w przypadku osoby
niepełnoletniej

