
Po zapoznaniu się z regulaminem 25. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III 

Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”, deklaruję swój udział w Konkursie: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..  

telefon kontaktowy
1
 ………………………………………………. adres e-mail ……………………………………………………………… 

   

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
2
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów zgodnych z 25. 

Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursem Literackim im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”. 

 

 

………………………………………….                           ……………………………………………………….. 
                                                         data                                                               Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego                   

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
3
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku przez 

Łosicki Dom Kultury, 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego 4 do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z póź. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas ogłoszenia wyników 

i wręczenia nagród konkursu literackiego, są przechowywane w archiwum Łosickiego Domu Kultury, mogą zostać 

umieszczone w serwisach internetowych organizatorów ŁDK, Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w 

Łosicach oraz Miasta i Gminy Łosice (gmina.losice.pl, www.facebook.com/ldklosice, serwis Youtube – kanał: 

Łosicki Dom Kultury) oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. Zgoda jest 

rozszerzona także na Współorganizatora związanego z Konkursem, w szczególności Samorząd Województwa 

Mazowieckiego.    

 

 

………………………………………….                           ……………………………………………………….. 
                                                         data                                                               Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego                   

 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB 

POPRZEZ SMS
4
 

 

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji Konkursu przez Łosicki Dom Kultury drogą 

elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219). Wyrażenie zgody jest niezbędne w sytuacji jeśli Laureat będzie nieobecny 

podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, wówczas organizatorzy skontaktują się w celu ustalenia terminu 

odbioru nagrody lub przekażą nagrodę pieniężną na konto Laureata. W tym celu należy wyrazić zgodę na 

przesyłanie informacji dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS.  

 

 

………………………………………….                           ……………………………………………………….. 
                                                         data                                                               Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego                   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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 

                                                           
1
 W przypadku osoby niepełnoletniej proszę podać telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

2
 Zgoda wymagana aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie  

3
 Zgoda opcjonalna. Jeśli brak zgody, uczestnik może wziąć udział w konkursie.    

4 Zgoda opcjonalna. Jeśli brak zgody, uczestnik może wziąć udział w konkursie. 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w związku z organizacją XXV Jubileuszowego 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa” jest Łosicki 

Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09. 

2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-001-655). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

25. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia 

najbliższa”, a także zgodnie z Regulaminem, w tym dokonaniem oceny zestawów wierszy i sporządzeniem 

protokołu przez powołanie Jury, przygotowaniem dyplomów i wydaniem nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO czyli Pani/Pana zgody. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.   

5. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach 

organizatora, partnerów projektu oraz partnerów medialnych, a także podawane do wiadomości publicznej 

osobom zgromadzonym. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w 

konkursie „Ziemia najbliższa”.   

 

 


