
Załącznik do Regulaminu Konkursu fotograficznego „MOJA GÓRA”, PiMBP, 2022 

Karta zgłoszeniowa do konkursu literackiego „MOJA GÓRA” 
 

imię i nazwisko uczestnika  

tytuł pracy  
klasa, szkoła  

numer telefonu  

lub adres e-mail 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu.  

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

miejscowość, data                                          podpis Opiekuna Uczestnika Niepełnoletniego 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
  

W związku z udziałem ……………………………………………………………..……….........……………………………………….………                       
                                                                                    (imię  i nazwisko)   
w Konkursie Literackim, organizowanym przez Powiatową  i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod 
Atlantami” (PiMBP), 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 

 (prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola [x])  

[   ] TAK [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to jest imienia, nazwiska, klasy, 
nazwy szkoły, adresu mail, numeru telefonu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
Konkursu; 

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PiMBP w materiałach promocyjnych tradycyjnych 
oraz na stronach internetowych (www.atlanty.pl, facebook, instagram), prowadzonych 
przez PiMBP wizerunku  utrwalonego podczas wręczenia nagród. 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez PiMBP pracy konkursowej 
w materiałach promocyjnych i prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej  
oraz w innych formach utrwaleń. 

 

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

miejscowość, data                                           podpis Opiekuna Uczestnika Niepełnoletniego 
 

Informujemy, że:  

• administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP),  
58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 
• dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Konkursu Literackiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);  
• podanie danych osobowych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest niezbędne do udziału w Konkursie  
z wyjątkiem braku zgody na publikację wizerunku, która umożliwia udział w Konkursie; 
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla organizacji i rozliczenia Konkursu; w przypadku zgody na 
publikację wizerunku, może on być publikowany do czasu wycofania zgody lub zamknięcia stron internetowych 
prowadzonych przez PiMBP; 
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  
• w siedzibie administratora prowadzony jest przez niego monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osób i mienia;  
• podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia, przy czym 
wycofanie zgody może uniemożliwić udział w Konkursie, a także prawo o wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa;  
• kontakt z inspektorem ochrony danych w PiMBP: tel. 746483724, iod@atlanty.pl. 


