
Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Siegfreda
Lenza i oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
2. Zgłaszany  Utwór:  .......................................................  (tytuł)  jest  pracą  własną,  dotychczas  nie
publikowaną i nagradzaną w innych konkursach.
3. Oświadczam,  że zgłaszany utwór nie brał udziału w poprzednich edycjach Konkursu.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatną publikację dowolnie wybranych fragmentów lub
całych  nagrodzonych  utworów  w  prasie  i  innych  mediach  w  celach  reklamowych  związanych  z
Konkursem  bez  powiadomienia  autora.  Wyrażam  również  zgodę  na  prawo  do  publikowania  i
reprodukowania  Utworów  Konkursowych  przez  Organizatora  bez  wypłacania  honorariów
autorskich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………….
telefon………………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą
przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 621-80-89 lub
adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3.   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  a także prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Konkursu.

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

podpis oświadczającego” 

 


