Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w Konkursie „W górę serca! Opowiadania na 100-lecie Lecha
Poznań” i oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
2. Zgłaszany Utwór : ....................................................... (tytuł) wykonałem osobiście oraz, że Utwór
ten nie naruszą żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności
intelektualnej i praw autorskich.
3. Zobowiązuję sie nie udostępniać w żadnej formie Utworu zgłoszonego do Konkursu osobom
trzecim do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
4. W przypadku nagrodzenia, wyróżnienia lub rekomendowania Utworu mojego autorstwa przez Jury
Konkursu, oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie Utworu przez Wydawnictwo w antologii
pokonkursowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na Wydawnictwo, co
nastąpi

poprzez

zawarcie

umowy

z

autorem

Utworu

nagrodzonego,

wyróżnionego

i rekomendowanego.
Przesyłając niniejszy mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych
osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.
imię i nazwisko: ...................................................................................................................................
PESEL: ................................................................................................................................................
adres: ...................................................................................................................................................
telefon: .................................................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty: uczestniczące w realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

................................................
podpis oświadczającego

