
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO: Lektura na wakacje – polecam! 

organizowanego 

przez 

Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wypożyczalnię nr 44 

II kategoria – dla dorosłych (od lat 18) 

(Proszę o czytelne wypełnienie karty) 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek 

 …............................................................................................................................ ................. 

2. Adres e-mail/telefon 

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

3. Godło (pseudonim) 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Tytuł recenzji/recenzowanej książki 

…………………………………………………………………………………………………… 

❑ Wyrażam / ❑ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej karcie zgłoszenia w 

celu prowadzenia konkursu literackiego: Lektura na wakacje – polecam! Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 

wycofać zgodę w dowolnym momencie.  

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby biorącej udział w Konkursie zgodnie art. 13 RODO przy zastosowaniu 

(odebraniu) zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO, oraz Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.): 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy z siedzibą przy ul. J. Meissnera 5 

(kod pocztowy: 03-982) jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapew-

nienia udziału w Konkursie Lektura na wakacje – polecam! Lektura na wakacje – polecam!, w celach statystycznych oraz w 

celach informacyjnych (relacja na stronie internetowej). Pani/Pana dane będą udostępnianie jedynie podmiotom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie. 

                                                                                                                                                   

Oświadczam, że zasady udziału w Konkursie są mi znane, akceptuję Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na opublikowanie przez Organizatora konkursu imienia i pierwszej litery nazwiska 

zwycięzców na stronie głównej  Biblioteki - www.bppragapd.pl.  

Zapoznałem się z „Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych”. Znane są mi moje prawa, w szczególności prawo dostępu 

do treści moich danych i ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Posiadam wiedzę co do możliwości 

złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych, a także żądania usunięcia moich danych osobowych. Przy-

sługuje mi również prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na 

moja szczególna sytuację oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie. Dane podaje dobrowolnie i 

będą przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu. 

…................................................... 

miejscowość i data 

…………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika 


