Załącznik nr 1

ZGODA NA PUBLIKACJĘ utworów poetyckich
w ALMANACHU POKONKURSOWYM VII Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Józefa Bursewicza

"O ANTYWOJENNĄ ZŁOTĄ METAFORĘ" 2022
1. Imię i nazwisko autora/autora niepełnoletniego*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………r
odzica/opiekuna autora niepełnoletniego*………………………………………………………………………….
zamieszkały w
........................................................................................................................….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
PESEL……................................................................
wyraża zgodę na opublikowanie przez Związek Literatów Polskich Oddział Szczecin, z
siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 90 swoich wierszy w publikacji ALMANACH
POKONKURSOWY VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza
"O ANTYWOJENNĄ ZŁOTĄ METAFORĘ".
2. Autor oświadcza, że utwory, jak i żadne ich części nie naruszają praw osób trzecich,
a w szczególności, że utwory stworzył samodzielnie.
3. Autor zgadza się na utrwalenie utworów, ich reprodukcję drukiem i rozpowszechnianie
w ramach publikacji oraz wprowadzania do obrotu egzemplarzy publikacji zawierającej
utwory; dotyczy to również fragmentów utworów, z uwzględnieniem środków masowego
przekazu (np. prasy) - w celu prowadzenia działań promocyjnych publikacji.
4. ZLP Oddział Szczecin ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian,
wynikających z opracowania redakcyjnego. Dokonywanie przez redaktora prowadzącego
zmian znacznych nie jest możliwe bez akceptacji Autora.
5. Autor zrzeka się wynagrodzenia za publikację utworów w antologii.
6. Autor otrzyma 1 egzemplarz autorski ALMANACHU POKONKURSOWEGO.
7. Wykaz utworów (wpisać tytuły wierszy):
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….................…....

ZLP Oddział Szczecin
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin

Podpis
autora (rodzica/opiekuna autora
niepełnoletniego)*

Miejsce i data
*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko autora/ autora niepełnoletniego )*

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica / opiekuna autora niepełnoletniego) *

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku, w związku z
uczestnictwem w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Bursewicza „O Złotą
Metaforę Antywojenną” 2021 organizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział w
Szczecinie.
2. Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO¹ :
1) Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w
Szczecinie;
2) Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane;
3) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem;
4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić
____________________
¹ Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 ).

….…………………………………
miejsce i data

