
 
 

ALIĜILA FORMULARO  
 EN LA INTERNACIA E-KONKURSO POR LA POEMA MINIATURA VERKO VROCLAVO 2020  

 
 

KANDIDATO (PARTOPRENANTO DE LA 
KONKURSO)  
(NOMO KAJ FAMILIA NOMO) 
 

 
 
 
 

E-POŜTA ADRESO / LOĜLANDO DE 
PARTOPRENANTO DE LA KONKURSO 
 

 
 
 
 

TITOLO DE LA KONKURSA VERKO - POEMA 
VERKO 
 

 
 
 
 

LINGVO DE LA KONKURSA VERKO 
 

POLA LINGVO              ESPERANTO 
                                      (substreki la ĝustan respondon) 

MI ESTAS PLENKRESKULO 
JES               NE            (substreki la ĝustan respondon) 
 

   MI KONSENTAS PUBLIKIGI MIAN KONKURSAN VERKON, KIES MI ESTAS LA ORIGINA AŬTORO – ENRETE KAJ 
MI KONSENTAS PUBLIKIGI ĜIAN ENHAVON  EN "E-LIBRETO" KAJ EN PUBLIKAJ MEDIOJ. 

                                                   JES                                  NE                    (substreki la ĝustan respondon) 
 

 

ĈIU PLENKRESKA PARTOPRENANTO KIU DEKLARAS PARTOPRENON EN LA KONKURSO KONSENTAS KUN LA 

KONKURSA REGULARO KAJ PERMESAS PRILABORADI SIAJN PERSONAJN DATUMOJN SUBSKRIBANTE LA 

ALIĜILAN FORMULARON. 

 

1. Mi  …………………..…………………………………………………………………………………….. konsentas pri mia partopreno  
                    (nomo kaj familia nomo de la Partoprenanto de la Konkurso) 
 
en la INTERNACIA E-KONKURSO POR LA POEMA MINIATURO VROCLAVO 2020 organizita de Silezia 
Esperanto-Asocio de la 10.10.2020 ĝis la 01.12.2020 laŭ la reguloj enhavitaj en la Regularo de la Konkurso. 
 
2. Mi deklaras, ke mi tralegis kaj akceptas ĉiujn kondiĉojn antaŭviditajn en la Regularo de la INTERNACIA 

E-KONKURSO POR POETA MINIATURO VROCLAVO 2020. 
 

                mi akceptas 

 

 

 

 

 

 

.................................            ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         dato                                               (legebla subskribo de la Partoprenanto de la Konkurso) 
 
 

Anekso al la Regularo de la INTERNACIA E-KONKURSO POR LA POEMA MINIATURA VERKO 
2020 



DEKLARO DE PARTOPRENANTO DE LA INTERNACIA E-KONKURSO POR LA POEMA MINIATURO VROCLAVO 2020 

 
 

Mi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nomo kaj familia nomo de Partoprenanto de la Konkurso) 

 
2. Mi konsentas pri la prilaborado de miaj personaj datumoj, donitaj de mi - laŭ Reglamento (EU) 2016/679 de la 
Eŭropa Parlamento kaj de la Konsilio de la 27a de aprilo 2016 pri la protekto de individuoj rilate al la prilaborado de 
personaj datumoj kaj pri la libera movado de tiaj datumoj kaj la nuligo de Direktivo 95/46 / EC, kovritaj de la 
kandidatiĝo por partopreni en la INTERNACIA E-KONKURSO POR LA POEMA MINIATURO VROCLAVO 2020 (ĉi-poste: 
la Konkurso) - por organizi, antaŭenigi kaj konduki la Konkurson kaj doni informojn pri la rezultoj de ĉi tiu Konkurso. 
Mi agnoskas, ke administranto de personaj datumoj estas Silezia Esperanto-Asocio, ul. Kościuszki, n-ro 35 / B,  
PL 50-011 Vroclavo.  Mi konscias, ke prezento de la datumoj estas libervola, sed necesa por atingi la celojn, por kiuj 
ili estis kolektitaj. 
3. Mi konsentas publikigi en interreto kaj en amaskomunikiloj miajn personajn datumojn, kaj mian konkursan verkon, 
kaj mian bildon kaj la rezultojn akiritaj en la Konkurso (laŭ la Konkursa Regularo). 
4. Mi konsentas ke oni senpage publikigu mian konkursan verkon kaj mian bildon registritaj sur aŭdvidaj kaj paperaj 
portiloj en la interreto, amaskomunikiloj, gazetaro, publikaj rimedoj por varbaj kaj informaj celoj de la Konkurso (laŭ 
la Konkursa Regularo). 
 
Ĉi tiu konsento estas senpaga, ĝi ne estas limigita laŭ kvanto, tempo aŭ teritorio. 
 
Samtempe mi agnoskas, ke: 
 
Informa klaŭzo 
 
1. La administranto de personaj datumoj estas Silezia Esperanto-Asocio, ul. T. Kościuszki n-ro 35 / B, 50-011 Vroclavo. 
2. Viaj datumoj estos prilaborataj por efektivigi la internacian E-KONKURSON POR LA POEMA MINIATURO VROCLAVO 
2020 (ĉi-poste nomata: la Konkurso) surbaze de Via libervola konsento, esprimita per subskribo de la Aliĝilo kaj 
Deklaro. 
3. La jura bazo por la prilaborado de Viaj datumoj estas la Reglamento (UE) 2016/679 de la Eŭropa Parlamento kaj de 
la Konsilio de la 27a de aprilo 2016 pri la protekto de individuoj rilate al la prilaborado de personaj datumoj kaj pri la 
libera movado de tiaj datumoj, kaj kiu nuligas la Direktivon 95/46 / NI (ĉi-poste nomata: GDPR) por fari la supre 
menciitan Konkurson (Artikolo 6 (1) (a) de la GDPR). 
4. Viaj datumoj povas esti publikigitaj en aŭdvidaj kaj paperaj retportiloj, interrete - en amaskomunikiloj, gazetaro kaj 
publikaj rimedoj por reklamado kaj informado de la Konkurso. 
5. Personaj datumoj estos prilaborataj por la celoj de la Konkurso kaj por la celoj establi, esplori aŭ protekti kontraŭ 
asertoj rilataj al la Konkurso dum la periodo necesa por atingi la supre menciitajn celojn, inkluzive la arkivan devon 
rezultantan de leĝaj dispozicioj. 
6. Vi rajtas aliri, korekti aŭ ĝustigi viajn datumojn, limigi prilaboradon, rajton ĉiamaniere retiri vian konsenton 
sendante retpoŝton al la sekva adreso: sea@sea-vroc.eu aŭ leteron al la adreso de Silezia Esperanto-Asocio, ul. T. 
Kościuszki n-ro 35 / B, 50-011 Vroclavo (Pollando). 
7. Retiro de konsento ne influas la laŭleĝecon de prilaborado de datumoj surbaze de konsento antaŭ ĝia retiro. 
8. Viaj datumoj ne estos prilaboritaj aŭtomate kaj ne estos profilitaj. 
9. La administranto de personaj datumoj penas certigi la protekton de viaj personaj datumoj laŭ la aplikeblaj 
regularoj. 
10. Vi rajtas plendi ĉe la kontrola organo - la Prezidanto de la Oficejo pri Protekto de Personaj Datumoj. 
 
 

 

 

 

 

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

           dato                                                                                     (legebla subskribo de Partoprenanto de la Konkurso) 

 


