
 
 

 

PORTRET JAK U WYSPIAŃSKIEGO 
KARTA ZGŁOSZENIA  

do konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży polskiej oraz ukraińskiej 
w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego „PORTRET 
JAK U WYSPIAŃSKIEGO” przez Organizatorów, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach; Szkołę Podstawową nr 9 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach; Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Noblistów Polskich 
w Gliwicach; Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach, reprezentowanych przez Dyrektorów, w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 23ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 
brak skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.   
Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych są 
Dyrektorzy placówek - Organizatorów. Administratorzy danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu, zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU 2006 nr 90, poz. 631). Niniejsza zgoda 
dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku uczestnika Konkursu poprzez 
zamieszczenie ich na stronie internetowej projektu oraz na wystawach i w folderach do celów informacyjnych, 
marketingowych i promocji projektu  ŚWIATU DAJESZ KSZTAŁT w 110. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
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Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Wiek autora pracy:  

Adres autora:  

Adres e -mail autora:  

Narodowość:  

Tytuły prac konkursowych: 
1. 
2. 
3. 

Imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego / koordynatora pracy: 

 

Nazwa i adres szkoły/ instytucji/ 
organizacji kierującej na konkurs: 

 

Adres e ‐ mail szkoły/ instytucji/ 
organizacji: 

 

PATRONAT  MEDIALNY  

Organizatorem Biblioteki  
jest Miasto Gliwice 


