
 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA   
W MIĘDZYNARODOWYM E-KONKURSIE NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 

 

ZGŁASZAJĄCY SIĘ (UCZESTNIK KONKURSU) 
 (IMIĘ I NAZWISKO) 
 

 
 
 
 

ADRES MAILOWY /KRAJ ZAMIESZKANIA 
UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 
 
 
 

TYTUŁ PRACY KONKURSOWEJ – UTWORU 
POETYCKIEGO 
 
 

 
 
 
 

JĘZYK PRACY KONKURSOWEJ 
 

POLSKI            ESPERANTO    (zakreślić odpowiedź prawidłową) 

JESTEM OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ 
 

TAK                  NIE                   (zakreślić odpowiedź prawidłową) 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ MOJEJ PRACY KONKURSOWEJ, KTÓREJ JESTEM ORYGINALNYM AUTOREM - ON-
LINE ORAZ NA ZAMIESZCZENIE JEJ W „E-TOMIKU” I MEDIACH PUBLICZNYCH. 
 
                                                           TAK                      NIE                   (zakreślić odpowiedź prawidłową) 
 

 
KAŻDY DOROSŁY UCZESTNIK ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO KONKURSU WYRAŻA ZGODĘ NA REGULAMIN KONKURSU I 

PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PODPISUJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIA. 

 

 

 

1. Ja ……………………………………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na swój udział 

                                                      (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 

 

w MIĘDZYNARODOWYM E-KONKURSIE NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 organizowanym przez Śląski 

Związek Esperancki   w terminie od 10.10.2020 do 01.12.2020 zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie tego 

Konkursu. 

 

2. Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie  

MIĘDZYNARODOWEGO E-KONKURSU NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 

 
 

Akceptuję 

 

 

 
 
     …..........……..............                                                                      ...……..………………….….......................................... 
     Miejscowość, data                                                                                                          Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 

 
 
 
 

Załącznik do Regulaminu MIĘDZYNARODOWY E-KONKURS NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 



 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MIĘDZYNARODOWEGO E-KONKURSU NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 

 
 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                       (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych przeze mnie - zgodnie z 

Rozporządzeniem 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, objętych zgłoszeniem do udziału w MIĘDZYNARODOWYM E-
KONKURSIE NA MINIATURĘ POETYCKĄ WROCŁAW 2020 (dalej jako: Konkurs) - w celach organizacji, promocji i 
przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach tego Konkursu.  
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki, 
nr 35/B,  50-011 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
celów, w jakim zostały zebrane. 

3. Wyrażam zgodę na publikowanie w Internecie, mass mediach i mediach publicznych moich danych osobowych, 
mojej pracy konkursowej, mojego wizerunku oraz wyników uzyskanych w Konkursie (zgodnie z Regulaminem 
Konkursu). 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojej pracy konkursowej i mojego wizerunku utrwalonych na 
nośnikach audiowizualnych i papierowych w Internecie, mass mediach, prasie, mediach publicznych w celach 
promocyjno-informacyjnych Konkursu (zgodnie z Regulaminem Konkursu). 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
 
Klauzula informacyjna  
 
1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Związek Esperancki, ul. T. Kościuszki nr 35/B, 50-011 Wrocław. 
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia MIĘDZYNARODOWEGO E-KONKURUS NA MINIATURĘ 

POETYCKĄ WROCŁAW 2020 (dalej jako: Konkurs) na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej przez 
podpisanie formularza Zgłoszenia i Oświadczenia. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Rozporządzenie 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 (dalej jako: 
RODO) w celu przeprowadzenia w/w Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Państwa dane mogą być publikowane na nośnikach audiowizualnych i papierowych, on-line - w mass mediach, w 
prasie, mediach publicznych w celach promocyjno- informacyjnych Konkursu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub ochrony 
przed roszczeniami związanymi z Konkursem przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i w tym 
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie przez wysyłanie e-mail na adres: sea@sea-vroc.eu albo pisma na 
adres Śląskiego Związku Esperanckiego, ul. T. Kościuszki nr 35/B, 50-011 Wrocław (Polska). 

7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed ich 
wycofaniem. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 
 

 

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

                               data                                                                                                Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

 

mailto:sea@sea-vroc.eu

