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TAK* NIE* Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę na udział konkursie literackim z okazji XXI Radomszczańskich Dni Rodziny (zwanego dalej Konkursem) 
na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym zapoznałem/am się i akceptuję jego treść  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu 
jest osoba niepełnoletnia) w celu organizacji i przeprowadzania Konkursu przez organizatora, tj. Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Radomsku (zwaną dalej MBP), w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, udostępnienia 
informacji o jego wynikach i wręczenia zwycięzcom nagród  

  zezwalam (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 
na nieodpłatne przetwarzanie przez organizatora Konkursu, tj. MBP w szczególności poprzez wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku / mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba 
niepełnoletnia) utrwalonego podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie 
w materiałach informacyjnych i reklamowych, na stronie internetowej organizatora (http://www.mbp-radomsko.pl) 
oraz jego profilu w serwisie społecznościowym (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji w celu promowania 
laureatów Konkursu oraz upowszechniania informacji na temat Konkursu  

 * postaw znak X we właściwej kratce 

Jednocześnie oświadczam, że organizator podał mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 13 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), m.in. poinformował mnie o przysługujących mi prawach, w tym prawie 
dostępu do danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania  
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo 
gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio 
organizatorowi, a także prawie do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.  

 

     ……………………………….…………………………………….. 
                            miejscowość, data  

……………..………………………………………………………….……………………….. 
czytelny podpis uczestnika Konkursu /  

opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 


