
 

Załącznik nr 1 do Konkursu MOJA HISTORIA 

 

KLAUZULA INFORMACJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych, RODO) informujemy, że: 

1.Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, 

zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. 

Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do 

celów, w jakich są przetwarzane. 

2.Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed 

nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne  

i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie. 

3.Można skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail rodoprawo@gmial.com  

4.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w konkursie MOJA HISTORIA. 

5.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu literackiego MOJA HISTORIA 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. a tj. wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu, a także art. 6 lit. 

c tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w przypadku zgody na 

wykorzystanie wizerunku dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych i 

promujących Bibliotekę Publiczną w Staninie na postawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z Ustawą o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r. poz. 1191, 1293 ze zm.). 

6.Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania 

zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili 

można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres: gbpstanin@stanin.pl 

7.Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa). 

8.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa 

(w oparciu o stosowną podstawę prawną). 
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9.W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat od dnia zakończenia konkursu, bądź 

do momentu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych objętych oświadczeniem 

w postaci zgody, dane będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody. 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej    

 

........................................................... 

miejsce, data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA HISTORIA” 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie z siedzibą 

Kosuty 4A, 21-421 Tuchowicz, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Dla potrzeb niniejszego konkursu Organizator dopuszcza zgłaszanie treści literackich  

w postaci opowiadań, dzienników, bajek, baśni i innych krótkich form tekstowych 

(prozy), a także komiksów. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku. 

5. Celem konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży w wieku szkolnym w czasie wolnym od pobytu w szkole. 

6. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych Gminy Stanin w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat;  

11-14 lat; 15-18 lat 

7. Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 30 kwietnia 2020 roku, do godz. 23:59 

na adres: gbpstanin@stanin.pl w tytule wiadomości należy wpisać:  

MOJA HISTORIA. 

8. Praca powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim, a jej objętość 

powinna zawierać się w formacie A4 (nie więcej niż 4000 znaków). Musi zostać 

nadesłana w formacie odt, doc lub txt. 

9. Każda z prac może być ilustrowana jedną ilustracją wykonaną w dowolnej technice. 

Prace powinny zostać zeskanowane lub sfotografowane i zapisane w jak najlepszej 

jakości, w formacie tiff, jpg, png lub pdf. W przypadku najmłodszych uczestników  

(do lat 9) ręcznie napisana praca powinna być zeskanowana lub sfotografowana  

i przesłana jako dodatkowa ilustracja. 

10. Przesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi i autorskimi.  

11. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, 

oryginalność i poprawność językową. 

12. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla trzech 

wyróżniających się prac.  

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu przez 

Autora. 

14. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, 

możliwość nieprzyznania nagród oraz unieważnienia konkursu. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych przez uczestnika konkursu. Podanie nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w konkursie i utratę prawa do 

nagrody. 

17. Niezbędnym warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie klauzuli informacyjnej RODO 

(patrz załącznik nr 1), podpisanej ręcznie i czytelnie przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka (tekst klauzuli może być wydrukowany lub napisany odręcznie, 

a następnie podpisany, sfotografowany i przesłany jako załącznik). 

18. Jury składa się z osób wskazanych przez organizatora konkursu. 

mailto:gbpstanin@stanin.pl


19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 maja 2020 roku na stronie internetowej 

www.bpstanin.pl a laureaci zostaną powiadomieni o wynikach mailowo lub 

telefonicznie. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac 

konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich, w celach promocyjnych  

w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach 

informacyjno-promocyjnych. 

21. Uczestnik musi posiadać pełne prawa własnościowe i majątkowe do składanych prac  

i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w 

przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi. Uczestnik 

zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do 

zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

22. Przekazane pliki nie będą zwracane. Z chwilą złożenia prac Uczestnik nieodpłatnie 

przekazuje prawa autorskie na rzecz Organizatora i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie zgłoszonej pracy na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia konkursu 

polach eksploatacji w ramach działań Organizatora na potrzeby konkursu oraz na inne 

cele związane z zadaniami realizowanymi przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1231. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i korekty opowiadania,  

z poszanowaniem oryginalnej formy. 

24. Postanowienia końcowe:  

a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

www.bpstanin.pl   

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku 

zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne 

ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich 

konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci za pośrednictwem 

których są wysyłane Zgłoszenia.  

c) Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.  

d)Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających z 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), 

a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu.  

e) Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania.  

f) Poprzez udział w konkursie i przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte  

w niniejszym regulaminie i akceptuje go. 
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