
 

 

Oświadczenia 

1. Oświadczenie o autorstwie 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego na IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn 

zachwytu” wiersza pod tytułem: 

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

Oświadczam ponadto, że wiersz ten dotychczas nie był publikowany drukiem ani w internecie. 

 

       …………………………………………………… 

         (czytelny i własnoręczny podpis autora) 

 

2. Zgoda na publikację 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie utworu pod własnym imieniem i nazwiskiem w publikacjach 

pokonkursowych: książce festiwalowej, antologii pokonkursowej oraz dwumiesięczniku „Topos”. 

 

…………………………………………………… 

         (czytelny i własnoręczny podpis autora) 

   

3. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych związanych z konkursem 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych i promocyjnych 

związanych z konkursem „Hymn zachwytu” oraz zaświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną . 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie 

Centrum Chopinowskie Antonin reprezentowany przez prezesa z 

siedzibą przy pl. Rowińskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-

mail: chopinantonin@op.pl, tel.: 62 591 81 23. 

2. Jest możliwość skontaktowania się z inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) w wyżej wymieniony sposób. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celu 

przeprowadzenia IV Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu 

Chopinowskiego „Hymn zachwytu” oraz dystrybucji antologii 

pokonkursowej zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym 

powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą 

być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 

przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 

Rozporządzenia, b) prawo do sprostowania danych, na podstawie 

art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych, na 

podstawie art. 17 Rozporządzenia, d) prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych 

odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w IV 

Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie Chopinowskim „Hymn 

zachwytu”. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.

 

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

                                   (data)              (czytelny i własnoręczny podpis autora) 

 

4. Dane personalne (proszę wypełnić czytelnie) 
 

 imię i nazwisko: …………………………………………………… 

 

 adres autora: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………... 

 numer telefonu: …………………………………………………….. 

 adres e-mail: ……………………………………………………….. 


