
KARTA UCZESTNIKA 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS - BYDGOSZCZ 2020 

„Więźniowie w hołdzie Janowi Pawłowi II” 

 
1. Nazwisko ............................................................................................................................. ................................. 

2. Imię – imiona ........................................................................................... Imię ojca ........................................... 

3. Pseudonim ................................................................................   Data urodzenia .............. .................................. 

4. Miejsce i adres pobytu (ZK/AŚ).......................................................................................................................... . 

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

5. Adres do korespondencji .................................................................................................. .................................... 

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

Zgłaszam na konkurs następujące prace i utwory: 
 

Lp. Tytuł pracy lub utworu 

Technika – dotyczy dziedzin: Sztuki 

Plastyczne i Rękodzieło (1*). 

 Rodzaj – dotyczy dziedziny Literatura (2*). 

Dziedzina 

konkursu (3*) 

1.   SP L R 

2.   SP L R 

3.   SP L R 

4.   SP L R 

5.   SP L R 

1* np.: olej, tempera, akwarela, rysunek ołówkiem, rzeźba w drewnie, haft, itp. 

2* np.: proza, poezja, list, 

3* Zakreśl odpowiednio: SP – sztuki plastyczne, L – literatura, R – rękodzieło. 

 

Prace na wystawie i w katalogu podpisywać:  pseudonimem □/ nazwiskiem□ (właściwe zaznaczyć)  
 

Zgodnie z regulaminem prace przechodzą na własność organizatora. 

Przenoszę własność na rzecz Aresztu Śledczego w Bydgoszczy prace wyszczególnione w następujących pozycjach: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

     ……………………………………………………... 

        (czytelny podpis) 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem autorem załączonego utworu literackiego, plastycznego oraz przenoszę na 
Areszt Śledczy w Bydgoszczy prawo do korzystania ze stworzonego przeze mnie utworu w zakresie zwielokrotnienia                  

i utrwalenia dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, przeniesienia i utrwalenia w innej dowolnej technice 

artystycznej (w szczególności drukarskiej, fotograficznej, montażu słowno muzycznego, itp.), dokonania adaptacji, 
skróceniu lub opracowaniu utworu, dokonania publikacji, wprowadzenia do obrotu publicznego w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publicznego odtworzenia, wyświetlania, nadania 

za pomocą wizji lub fonii przewodniej przez stację naziemną nadawania za pomocą satelity, udzielania zgody na 

korzystanie z utworu przez osoby trzecie w sposób wskazany powyżej w szczególności w drodze do najmu lub 
dzierżawy. Przeniesienie praw autorskich na powyższych polach eksploatacji nie podlega ograniczeniom terytorialnym                  

i czasowym i następuje bez praw do żądania wynagrodzenia. 

 

Oświadczam, że akceptuję zasady zawarte w Regulaminie Konkursu, w tym politykę przetwarzania danych 

osobowych. 

 

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

                                                  (miejscowość i data)                                                                                                                 (czytelny podpis)   



 

 

 

Kartę Uczestnika Konkursu należy wypełnić czytelnym pismem!, 
Wpisać koniecznie imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia! 

 
 

Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu 

jest Areszt Śledczy w Bydgoszczy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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). 

 

2.  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, imię 

ojca b) datę urodzenia c) w przypadku zwolnienia: adres do korespondencji. 

 

5.  Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do 

cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-

mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl. 

 

6.  Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz 

przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 

Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail as_bydgoszcz@sw.gov.pl 

 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). 

 

8.  Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania   o wynikach konkursu. 

 

9.  Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

10.  Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane 

po przekazaniu ich do sponsora nagrody). 

 

mailto:as_bydgoszcz@sw.gov.pl

