
Załącznik nr 1

Konkurs na okładkę audiobooka – Łączy Nas Niepodległa
Świdnica 2018

Karta Zgłoszenia

PROSIMY  WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

DANE AUTORA PRACY:

IMIĘ: 
….......................................................................................................................................

NAZWISKO: 
…..........................................................................................................................

NR TEL.: 
….................................................................................................................................

ADRES E-MAIL: 
…....................................................................................................................

 DANE OPIEKUNA  (proszę wypełnić, gdy autor pracy jest osoba niepełnoletnią):

IMIĘ: 
….......................................................................................................................................

NAZWISKO: 
…..........................................................................................................................

NR TEL.: 
….................................................................................................................................

ADRES E-MAIL: 
…....................................................................................................................



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  w 

Świdnicy  ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica tel: 74/640-09-46, mail: 
mbp@mbp.swidnica.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Urzędzie Miejskim w Świdnicy możliwy jest pod
numerem tel. 609 010402   lub adresem email:  krzysztof.olejniczak@comars.pl 

3. Dane  osobowe  Pana/i/  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych. 

4. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  projektu  Łączy  Nas
Niepodległa Świdnica 2018.

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia
zgody.

6. Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.
8. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i  nazwisko,  adres e- mail  oraz

numer  telefonu  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  uczestnictwa  w  wydarzeniach
powyżej wymienionego projektu.

9. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,  nr
telefonu  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  uczestnictwa  w  wydarzeniach  projektu
Łączy Nas Niepodległa Świdnica 2018.

Oświadczenie Uczestnika:

Tak                    Nie 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie:  imię  i
nazwisko, adres e-mail  oraz numer telefonu w celu uczestnictwa w wydarzeniach
projektu „Łączy Nas Niepodległa”.

Podpis Uczestnika / Opiekuna*

Tak                    Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
obejmującym wizerunek  wyłącznie w celu  promocji projektu „ Łączy Nas 
Niepodległa”  na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Podpis Uczestnika / Opiekuna*

*Zgodę podpisuje Opiekun, w przypadku gdy Autor pracy jest osobą niepełnoletnią.



Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na 
Organizatora Konkursu

Jako  (autor  /  opiekun  prawny  autora)*  pracy  konkursowej  wykonanej
przez ..................................................................  (imię i nazwisko uczestnika), zwanej dalej
Utworem,  zgłoszonej  do  konkursu  na  okładkę  audiobooka  -  Łączy  Nas  Niepodległa
Świdnica 2018, oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako  (autor/  opiekun  prawny)*  przenoszę  nieodpłatnie  (w momencie  podpisania
oświadczenia)  na  Organizatora  konkursu  –  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  im.  Cypriana
Kamila Norwida z siedzibą w Świdnicy, przy ul.  Franciszkańskiej  18 – autorskie prawa
majątkowe do utworu w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy
utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu,
użyczenia  oryginału  lub  jego  egzemplarzy,  publicznego  udostępniania  utworu,
rozpowszechniania,  wystawiania,  wyświetlania  również  w  formie  cyfrowej  lub  drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym,
kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, 

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego
Organizator jest upoważniony.

Jako (autor/opiekun prawny autora utworu)*  gwarantuję,  że utwór jest  autorstwa
(mojego/mojego podopiecznego)* i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu nie naruszam w
żaden sposób praw osób trzecich.

…...........………...…………………………………………………..........
Data i czytelny podpis (autora/prawnego opiekuna autora)* utworu

* właściwe podkreślić


