
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 
„Moja Roztoczańska Wolność”

ZGŁOSZENIE udziału w konkursie
(w przypadku autora pracy, który nie osiągnął pełnoletniości)

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………..

Czy uczestnik jest mieszkańcem powiatu lubaczowskiego?

□ TAK                          □ NIE

telefon/adres e-mail do kontaktu opiekuna prawnego: …………………………………..…….

nazwa i adres szkoły*: ……………………………………………………………….……….

kategoria pracy literacka / fotograficzna**

tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….

* dotyczy osób uczących się
**należy podkreślić właściwą kategorię, w przypadku udziału w dwóch kategoriach należy podkreślić dwie

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………….…………. 
                                                                                                                  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam że:

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Moja Roztoczańska Wolność” organizowanym 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie i akceptuję jego warunki, 

2. wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………. 
                                                                                                           (imię i nazwisko autora pracy ) 

      w/w konkursie,

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w jego 

działalności statutowej, 

4. złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i 

nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, 

5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu 
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu, 

6. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie, bez ograniczenia 

w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) na 
następujących polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 

wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

na dowolnych nośnikach danych; 

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie pracy do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem 
Internetu; 



d) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie na 

Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej oraz zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej. 

7. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

…………………………………………………………… 
                    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie z siedzibą ul. Kościuszki 18 , 37-600 
Lubaczów 
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie jest Magda
Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia i promocji konkursu „Moja 
Roztoczańska Wolność”, a także w działalności edukacyjno – informacyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Lubaczowie w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Niepodległość po 
polsku” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na 
upowszechnieniu w społeczeństwie wyrazu patriotyzmu, więzi i współodpowiedzialności za polskie 
dziedzictwo kulturowe, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 
RODO. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych 
uczestników w konkursie, na stronie internetowej Miejskie Biblioteki Publicznej w Lubaczowie oraz 
w działalności edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w związku z promocją działalności 
edukacyjnej MBP.
4. Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. z dnia 2019 poz. 1479 z późn. zm.).
Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO 
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach 
konkursu.
5. Okres przechowywania
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
dla którego zostały zebrane tj. przez czas trwania konkursu, a po tym czasie przez okres i w zakresie, 
w którym Administratorzy zobowiązani są do archiwizowania dokumentów na podstawie zasad 
Instrukcji Kancelaryjnej każdego z Administratorów zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być: uprawnione podmioty obsługi informatycznej 
dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym hosting strony 
internetowej i poczty elektronicznej), organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich
informacji na podstawie przepisów prawa, media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV, oraz 
organizatorzy imprez towarzyszących organizacji i promocji konkursu. W celach związanych z 



rozliczeniem wydatkowania środków i kontrolnych dane osobowe mogą być przekazane Instytutowi 
Dziedzictw Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują 
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 
danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy 
osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 
interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 
osób, których dane są przetwarzane.
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących 
dziecka – autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz 
upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Lubaczowie, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno –informacyjnej Organizatora.

………………………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie 
internetowej Organizatora.

……………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz z 
nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

……………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


