
XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
NA  AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2023

KARTA ZGŁOSZENIA 

UWAGA: Prace bez dołączonej, prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą
udziału w konkursie. 
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 
AUTOR PRACY: 
Imię ........................................................................................................................................................
Nazwisko ...............................................................................................................................................
Rok urodzenia ........................................................................................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI: ulica................................................ kod.......................................
miejscowość......................................... 
tel. ..........................................................................................................................................................
e-mail......................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia na 
XVI Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką - Świdnica 2023. Przyjmuję do 
wiadomości, że podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie, że moje dane będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity, Dz.U. 2016 r., poz. 922) przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz do prowadzenia 
działań promocyjno-reklamowych i że przysługuje mi prawo wglądu, i poprawiania swoich danych.

 □ TAK □ NIE 

Przyjmuję do wiadomości, że podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona 
dokumentacja fotograficzna i filmowa utrwalająca wizerunki uczestników tej uroczystości. 
Wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie przez Organizatora 
Konkursu tej dokumentacji w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, 
mediach, internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając 
dane autora, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

 □ TAK □ NIE 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas uroczystości na profilu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im C. K. Norwida w Świdnicy na Facebooku. Przyjmuję do 
wiadomości, że zgoda oznacza transfer danych osobowych poza obszar gospodarczy UE, który nie 
gwarantuje takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak obowiązujące w jego ramach 
przepisy.

 □ TAK □ NIE 

Oświadczam, iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej 
formie drukarskiej. Oświadczam, iż uregulowałem/łam z osobami współpracującymi przy 
opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie
z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

□ TAK □ NIE  

                                                                                             .................................................................. 
                                                                                             podpis autora pracy 


