Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Dane autora:
Imię
Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

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

NIE*

zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny
Kwiatkowskiej;
**

wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka w IX Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie Fantasy
im. Krystyny Kwiatkowskiej (zwanego dalej Konkursem) na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu;
**

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji
i przeprowadzania Konkursu przez organizatorów Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia jego zwycięzców,
udostępnienia informacji o jego wynikach i wręczenia zwycięzcom nagród;
wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku (zwaną dalej MBP) mojego
**
wizerunku / wizerunku mojego dziecka utrwalonych podczas Konkursu i w trakcie wręczania nagród, w tym na
rozpowszechnianie na stronie internetowej MBP (http://mbp-radomsko.pl), w celu informowania o Konkursie oraz
promowania laureatów Konkursu oraz upowszechniania informacji na temat Konkursu i nagrodzonych prac
konkursowych;
posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej przesłanej w ramach Konkursu, a przesłana praca
konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich; ponadto oświadczam, że przenoszę
bezpłatnie na organizatorów Konkursu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie dostępu do swoich danych osobowych /
**
danych osobowych mojego dziecka 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 oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

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

* Postaw znak X we właściwej kratce.
** Dotyczy przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia.

……………..………………………………………………………….………
czytelny podpis uczestnika / **rodzica (opiekuna prawnego)

