
Zgoda
 na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem 

II Konkursie Literackim „O Lubyckiego Gryfa” 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

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

w celu przeprowadzenia konkursu II Konkurs Literacki „O Lubyckiego Gryfa” oraz udostępnienia

informacji  o  rozstrzygnięciu  konkursu,  zgodnie  z  art.  6  ust.1  lit.  a  rozporządzenia  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1.  z  dnia  4  maja  2016  r.),  zwanym  dalej  RODO.  Posiadam  wiedzę,  

że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

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

                                                           (miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego 

2.Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, w następujących publikatorach: na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskie, na portalach 

społecznościowych organizatora

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

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

3.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być

uzupełniony  towarzyszącym  komentarzem.  Zgoda  dotyczy  w  szczególności  upublicznienia

wizerunku  zarejestrowanego  podczas  uczestnictwa  w  konkursie:  w  mediach,  serwisach

społecznościowych, na stronach internetowych, a także upublicznienia danych osobowych (tj. imię 

i  nazwisko)  uczestników  i  laureatów  konkursu.  Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy

publikacji,  w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj.  na stronie internetowej Gminne

Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskie, na portalach społecznościowych organizatora oraz

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty

w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 



…….……..………..…………………………………………… 

(miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu pn. ”II Konkurs Literacki 

„O Lubyckiego Gryfa” r. oraz akceptuję jego treść.

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

                                            (miejscowość, data oraz czytelny podpis zgłaszającego) 




