
Karta Zgłoszenia 

Uczestnika Konkursu Literackiego im. Anny German 2019 

 

Kategoria konkursowa: 

 wiersz 

 piosenka 

1. Imię i nazwisko autora………………………………………………………………………………….. 

2. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………. 

3. Adres e-mailowy…………….…………………………………………………………………………… 

4. Nr telefonu…………………….………………………………………………………………………….. 

5. Data urodzenia………………..…………………………………………………………………………. 

6. Godło …………………………………………………………………  (wiersze) 

7. Godło ………………………………………………………………                   (piosenka) 

 

  Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika konkursu w karcie zgłoszenia jest Zielonogórski Ośrodek Kultury, 65-536 

Zielona Góra, ul. Festiwalowa nr 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w konkursie  

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w zakresie potrzebnym do 

przeprowadzania Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  przez Zielonogórski Ośrodek Kultury  w Zielonej Górze (adres: 65-536 Zielona Góra, 

ul. Festiwalowa nr 3). 

 

  Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do” 

 swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy 

są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio 

Zielonogórski Ośrodek Kultury  w Zielonej Górze, 

 wniesienia skargi do UODO gdy uznam, iż przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych narusza przepisy o chronię danych 

osobowych.  

 wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audio-

wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny 

German 2019. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów 

lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Zielonogórski Ośrodek Kultury na terytorium całego świata, bez 

ograniczeń czasowych.  

  Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny German i akceptuję jego 

postanowienia*.   

 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.  

 

____________________  _____________________ 

miejscowość i data  czytelny podpis 


