
Załącznik nr 2 do Regulaminu IX KONKURSU LITERACKIEGO o statuetkę SOWY TUCHÓWKI 2022 pt. „Sonet o pięknie” 
 

 

………………………………,dnia………………………. 
           (miejscowość) 

 

………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Ja, niżej podpisana/y 

……………………………………………………………………………………………….................... 
(imię i nazwisko) 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej 

RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., biorąc udział  

w IX KONKURSIE LITERACKIM o statuetkę SOWY TUCHÓWKI: 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych (kategorie danych: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) w celach niezbędnych do 

zorganizowania i przeprowadzenia ww. konkursu, w tym na umieszczenie mojego imienia  

i nazwiska oraz notki biograficznej w antologii pokonkursowej. Oświadczenie moje ważne jest 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu wycofania wyrażonej 

zgody. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 
 

 

………………………………………………………... 
                                                       (czytelny podpis) 

 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych (kategorie danych: 

imię, nazwisko) w celu informacyjno-promocyjnym związanym z ww. konkursem  

i umieszczanie ich na stronach internetowych i Facebooku Domu Kultury w Tuchowie, Gminy 

Tuchów oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”. 

Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do 

momentu wycofania wyrażonej zgody.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

………………………………………………………... 
                                                        (czytelny podpis) 

3. Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas przebiegu ww. konkursu, w tym 

uroczystej gali wieńczącej ww. konkurs oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie 

zdjęć i filmów na stronach internetowych i Facebooku Domu Kultury w Tuchowie, Gminy Tuchów 

oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”. Oświadczenie moje 

ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu wycofania 

wyrażonej zgody.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

………………………………………………………... 
                                              (czytelny podpis) 


