
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach  

IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020

Udzielenie  wszystkich  zgód    (3)   jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  Konkursie.  Fakt  nieudzielenia  
którejkolwiek ze zgód jest jednoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w Konkursie.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
numer telefonu, adres e-mail) przez koordynatora Konkursu - administratora danych: Miejską Bibliotekę Publiczną
we Włodawie,  ul.  Przechodnia  13,  22-200 Włodawa,  tel.  82 572-11-03,  e-mail:  mbpwlodawa@gmail.com w celu:
realizacji  II Międzynarodowego  Konkursu  Poetyckiego  Jednego  Wiersza  organizowanego  w  Ramach  IV
Międzynarodowego Trójstyku Literackiego  Włodawa' 2020,  którego współorganizatorami są:  Wojewódzki  Ośrodek
Kultury  w  Lublinie,  Gmina  Miejska  Włodawa,  Włodawski  Dom  Kultury  oraz  Miejska  Biblioteka  Publiczna
we Włodawie. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

................................................. ......................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika Konkursu 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę do nieodpłatnego rozpowszechniania mojego wizerunku utrwalonego w postaci fotografii (cyfrowej,
analogowej)  i  filmów  na  podstawie  art.  81  ust  1  prawa  autorskiego  (Dz.  U.  2018  poz.  1191  z  późn.  zm)
zarejestrowanego podczas II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach
IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020, którego koordynatorem – administratorem danych jest
Miejska  Biblioteka  Publiczna  we  Włodawie,  ul.  Przechodnia  13,  22-200  Włodawa,  tel.  82  572-11-03,  e-mail:
mbpwlodawa@gmail.com, a współorganizatorami Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Miejska Włodawa,
Włodawski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie lub przez inne osoby działające na zlecenie
organizatorów,  w  tym  na  obrót  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  ten  wizerunek,  oraz  na  zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz
z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji i promocji na następujących polach ekspoloatacji: 

1.1. strony internetowe organizatorów konkursu;

1.2. strony internetowe instytucji i mediów, z którymi organizatorzy  współpracują w związku z Konkursem;

1.3. publikacje związane z konkursem;

1.4. media (prasa, telewizia, radio, media społecznościowe);

1.5. broszurach, ulotkach, gazetkach;

w celu udokumentowania przebiegu konkursu oraz promocji  umiejętności  i  osiągnięć uczestników konkursu przez
organizatorów konkursu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz
art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.).
mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych. 

2.  Oświadczam, że wykorzystanie  wizerunku zgodnie  z  niniejszą  Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych  ani
innych praw.

3.  Organizatorzy  mogą  przenieść  na  inne  podmioty  prawo  do  korzystania  z  wizerunku  na  zasadach  określonych
w niniejszej Zgodzie.

5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących mi prawach.

................................................. ......................................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika Konkursu 

mailto:mbpwlodawa@gmail.com
mailto:mbpwlodawa@gmail.com


Oświadczenie o udzieleniu bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieła 

Ja……………………………………………………………………………………...……  niżej  podpisany/a,  udzielam
niewyłącznej,  bezpłatnej  licencji  na  wykorzystanie  mojego  dzieła  powstałego  w  ramach  II  Międzynarodowego
Konkursu  Poetyckiego Jednego Wiersza  organizowanego w ramach IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego
Włodawa' 2020 .  

1. Licencja dotyczy wykorzystania pracy poprzez:  umieszczenie jej w serwisach internetowych (strona internetowa
Organizatorów oraz inne portale internetowe); publikację pracy w prasie i innych wydawnictwach oraz na dowolnych
nośnikach danych; prezentację pracy w mediach oraz podczas akcji promocyjnych Organizatorów. 

2. Licencja ma charakter niewyłączny.

3. Licencja jest nieodpłatna.

Równocześnie oświadczam, że chcę, by dzieło to było oznaczone wyżej podanymi imieniem i nazwiskiem.

Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika Konkursu: ………………………………………………………..............


