
 Załącznik nr 1 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „MAŁE ŹRÓDŁO” 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/RODZICA UCZESTNIKA KONKURSU  
MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ „MAŁE ŹRÓDŁO” 

 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego małoletniego dziecka w konkursie poetyckim Małopolska Nagroda 
Poetycka „Małe Źródło” organizowanych przez Centrum Sztuki Mościce oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Borzęcinie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Małe Źródło”, 
akceptuję jego zasady, a nadesłane utwory mojego dziecka nie były nigdzie publikowane ani 
nagradzane. Pod pojęciem publikacji rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, 
czasopisma oraz antologie wierszy).   

3. Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory poetyckie są autorstwa mojego dziecka. Dokonując 
zgłoszenia nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

4. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia wierszy mojego dziecka, wyrażam zgodę na ich 
opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej 
nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. 
wierszy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, 
najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, 
reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Centrum Sztuki Mościce 
(Organizatora Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”), zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.   

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Organizatorów 
Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Małe Źródło” polegające na opublikowaniu w Internecie zdjęć  
z uroczystości wręczenia nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i Organizatorów. 
Organizatorzy zrobią to zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 

 

 

…………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



Załącznik nr 2 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „MAŁE ŹRÓDŁO” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
dla uczestników konkursu Małopolska Nagroda Poetycka „MAŁE ŹRÓDŁO”  

organizowanego przez Centrum Sztuki Mościce 
 

Centrum Sztuki Mościce zwraca się z prośbą o udostępnienie wybranych danych osobowych niezbędnych do 
wzięcia udziału w konkursie Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”. W związku uczestnictwem Pani/Pana 
dziecka w konkursie Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”, szanując prywatność Pani/Pana oraz 
dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka, poniżej 
przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić. 
 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie,  

ul. R. Traugutta 1, 33-101 Tarnów. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować telefonując pod numer: 796 566 696 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 czy pisząc 

na adres mailowy: rodo@csm.tarnow.pl, Chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane  

z przetwarzaniem przez Instytucję danych osobowych).  

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do w/w danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub 

wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia  

przetwarzania danych dziecka, a także do ich przenoszenia. 

3. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego odbywania się konkursu 

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla 

dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.  

5. Podanie przez Pani/Pana dziecka danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, lecz konieczne do 

pełnoprawnego uczestniczenia w konkursie Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy),  

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na 

ciąży na CSM takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny), 

– art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

7. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także 

podmioty świadczące na rzecz Centrum Sztuki Mościce usługi prawne, ubezpieczeniowe i pocztę.  

8. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez Centrum Sztuki Mościce przez czas, w którym 

umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

 

Zapoznałam/łem się z informacją i rozumiem jej treść 

 

…………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

mailto:rodo@csm.tarnow.pl


Załącznik nr 3 do regulaminu Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „MAŁE ŹRÓDŁO” 
 
 

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKA KONKURSU  

MAŁOPOLSKA NAGRODA POETYCKA „ MAŁE ŹRÓDŁO” 
 

Centrum Sztuki Mościce jako organizator Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Małe Źródło” informuje, 
że wszelkie dane osobowe pozostają wyłącznie do dyspozycji organizatora konkursu. Jury otrzymuje 
jedynie zestawy wierszy opisane godłem. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów 
pozostaje anonimowa.  
 
Formularz powinien być wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
 
Godło1 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Imię i nazwisko dziecka 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Wiek dziecka 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy 
 
………………………………………………………………………….. 
 
E-mail kontaktowy 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

 
1 Jednorazowy pseudonim, którym zostały opatrzone zgłoszone prace. Niedozwolone jest podanie godła 
składającego się wyłącznie z cyfr.  


