
Załącznik 1 
do Regulaminu VIII Pomorskiego  

Konkursu Literackiego dla Nauczycieli 
dotyczący obowiązku informacyjnego 

 

Oświadczam, że (prosimy o zaznaczenie kratki znakiem x): 

□ Zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem VIII Pomorskiego Konkursu Literackiego dla Nauczycieli oraz 
akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

□  Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Dane osobowe podane na Karcie zgłoszenia pracy poetyckiej/prozatorskiej będą przetwarzane przez 
Organizatorów: Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin. 
W celu skontaktowania się z Organizatorami można zadzwonić pod numer tel. 59 840 26 60 lub 
napisać na adres e-mail: j.betkowska@pbp.slupsk.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia ww. Konkursu,  
w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych – RODO, a także publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac: 
a) na stronie internetowej Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku - www.pbw.slupsk.pl  
b) na portalu społecznościowym Facebook – profil PBP Słupsk 
c) w publikacjach pokonkursowych oraz w materiałach informacyjnych  

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie wykonywania zadania realizowanego  
w interesie publicznym, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału 
i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach, 
nagrodach. Ponadto Organizator będzie je archiwizował na podstawie przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji dokumentów. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat (przez okres trwania bieżącej edycji konkursu). 
6. Mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego (UODO). 

7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych można zwrócić się do 
Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku na adres ul. Jaracza 18 a, lub na adres e-mail: 
sekretariat@pbp.slupsk.pl z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – VIII Pomorski Konkurs Literacki 
dla Nauczycieli” (w tytule e-maila: „dane osobowe – VIII Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli”) 
lub Inspektora ochrony danych – iodo@pbp.slupsk.pl 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi przystąpienie do 
Konkursu. 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na automatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

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

miejscowość, data                                                                                 czytelny podpis uczestnika konkursu 
 
 
 
Wyrażam zgodę na (prosimy o zaznaczenie kratki znakiem x): podanie do publicznej wiadomości moich danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska, i wizerunku* utrwalonego podczas realizacji Konkursu, w tym jego 
rozpowszechnianie, na:  

□ stronie internetowej  Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej – www.pbp.slupsk.pl 

□ portalu społecznościowym Facebook – profil PBP Słupsk 

□ w publikacjach pokonkursowych oraz w materiałach informacyjnych. 

 
 

……………………                                                             ……………………….………….…..…………. 
miejscowość, data                                                             czytelny podpis uczestnika konkursu 

 
*niepotrzebne skreślić 


