
 

 

Załącznik nr 1 

 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU DZIECKA I PUBLIKACJĘ UTWORÓW 

(dla Uczestników niepełnoletnich) 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym..............................................................., (imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu) w związku z planowanym udziałem mojego dziecka w wydarzeniu publicznym: 

KONKURS LITERACKI IV EDYCJA „O PIÓRO ŚW. WAWRZYŃCA”  

TEMAT: „DOCZYTANIA…” 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie 
w celach związanych z organizacją Konkursu Literackiego IV edycja „O pióro Św. Wawrzyńca” zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000). 
 

Oświadczam, że przesłana fraszka lub krótki wiersz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych 
praw osobistych. 
 
Udzielam Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie fraszki lub krótkiego wiersza oraz podanie 
imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie fraszki 

lub krótkiego wiersza w celach promocyjnych. 
 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka , w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w 
zależności od wyboru zdjęcia, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska w dowolnym formacie i wszystkich 

mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

 
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go. 
 

Proszę wstawić znak “X” w odpowiednie kratki 
 

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział dziecka w 
konkursie 

 
 

….…………………………………                                                           …………………………………….. 
Miejscowość, data                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJE O AUTORZE 

Imię i nazwisko  

Pseudonim/godło  

Adres korespondencyjny  

Telefon  

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,ROZPOWSZECHNIANIE 
WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ UTWORÓW 

(dla Uczestników pełnoletnich) 

 
W związku z planowanym moim udziałem w wydarzeniu publicznym: 

 
KONKURS LITERACKI IV EDYCJA „O PIÓRO ŚW. WAWRZYŃCA”  

TEMAT: „DOCZYTANIA…” 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie 
w celach związanych z organizacją Konkursu Literackiego IV edycja „O pióro Św. Wawrzyńca” zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000). 
 

Oświadczam, że przesłana treść fraszki lub krótki wiersz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich   i 
innych praw osobistych. 
 
Udzielam Organizatorowi Konkursu zgody na wielokrotne nieodpłatne publikowanie fraszki lub krótkiego wiersza oraz podanie 
mojego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie fraszki lub 

krótkiego wiersza w celach promocyjnych. 
 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania  i wykorzystywania w zależności 
od wyboru zdjęcia, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska w dowolnym formacie i wszystkich mediach 

istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

 
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go. 

 
Proszę wstawić znak “X” w odpowiednie kratki 

 
Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział  w konkursie 

 
 

….…………………………………                                                           …………………………………….. 
Miejscowość, data                                   Podpis pełnoletniego uczestnika 

 
 

INFORMACJE O AUTORZE 

Imię i nazwisko 
 

Pseudonim/godło 
 

Adres korespondencyjny 
 

Telefon 
 

 

 
 

 


