Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu”
2022r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
POETYCKIEGO „O WSTĘGĘ SANU”

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich
„O Wstęgę Sanu”, a utwory przeze mnie nadesłane nie były dotychczas nagradzane w innych
konkursach poetyckich.
2. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory poetyckie są wyłącznie mojego autorstwa.
3. Oświadczam, że w dniu podpisania Oświadczenia jestem osobą pełnoletnią.
4. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia moich wierszy, wyrażam zgodę na ich opublikowanie
w wydawnictwie pokonkursowym.

…………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury w Przemyślu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
……………………………………………
Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów konkursu
Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” polegające na opublikowaniu w Internecie
zdjęć z uroczystości wręczenia nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i
Organizatorów. Organizatorzy zrobią to zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).
……………………………………………
Czytelny podpis

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” 2022r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Dz.U. UE L.2016.119.1.zwanym dalej RODO informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY DANYCH

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH
INFORMACJA
O
DOWOLNOŚCI
LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w
Przemyślu (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Przemyślu, mieszczące się przy ul. Rynek 5, I p.,
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email szabaga_m@wp.pl , lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Inspektorem ochrony danych jest prezes Stowarzyszenia. Można się z nim skontaktować poprzez email
szabaga_m@wp.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych m.in.:
a. zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia poprzez udział w
zajęciach teatralnych,
b. prowadzenia imprez kulturalno-oświatowych ,
c. wyzwalania aktywności społecznej członków,
d. promowania postaw obywatelskich, współdziałania na płaszczyźnie organizacji pozarządowych
e. upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki,
f. kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit f RODO,
b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla
celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia
umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów
statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów
rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo
będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem
możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO
1.

2.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a)
Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A lub art. 9
ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c)
Wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy srt. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie ma zastosowania w/w art. W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania
szczególnych praw przez administratora:
a)
do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c)
do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

…………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu Nadsańskich Spotkań Poetyckich „O Wstęgę Sanu” – 2022r.

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO „O WSTĘGĘ SANU”

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, informuje, że wszelkie dane osobowe
pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Jury otrzymuje jedynie zestawy wierszy opisane godłem.
Do chwili rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów jest anonimowa.
Godło
…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………..
Województwo
…………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………..
E-mail kontaktowy
…………………………………………………………………………..

………………………………………………………
Data i podpis czytelny

