
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki 

tel. 87 565 62 46 

digi@bpsuwalki.pl, www.bpsuwalki.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „WIGILIA ZE… SMARTFONEM”  
 

AUTORSTWO NAGRANIA 

tytuł nagrania / cyklu nagrań 
 

 

miejsce i data rejestracji 
 

 

imię, nazwisko i wiek autora nagrania 
 

 

adres kontaktowy (e-mail) i telefon 
 

 

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 

 
Data ……………………… Podpis rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………… 

 
 

BOHATER NAGRANIA 

Ja, niżej podpisany/podpisana 
imię i nazwisko  

 
 

data urodzenia  
 

 

adres zamieszkania, nr telefonu 
 

 

 
wyrażam zgodę na zgłoszenie mojego wspomnienia do konkursu i upoważniam nieodpłatnie Bibliotekę 
Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach do bezterminowego dysponowania zrealizowanym 
nagraniem w następującym zakresie: 

 archiwizowanie w pracowni historii mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A 

 Opublikowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie i przetwarzanie, prezentowanie w całości lub 
w częściach w projektach Biblioteki i projektach realizowanych z jej udziałem, w tym publikacjach, 
wystawach, prezentacjach multimedialnych internecie itp. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
2006.90.631 z późn.zm.) wyrażam zgodę  na publikację mojego wizerunku (w przypadku nagrania video). 

 

Data ……………………………    Podpis ………………………………………………………………… 

 
Ochrona danych osobowych 
Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku w celach konkursowych (w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również 
umieszczenie wizerunku i nazwiska laureatów w protokole końcowym konkursów na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki, www.bpsuwalki.pl) oraz dla potrzeb organizacji i promocji 
przedsięwzięcia pt. „Wigilia ze… smartfonem” realizowanego w projekcie „Cyfrowe pogotowie historyczne”, zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.) Dane będą przetwarzane na podstawie 
Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane 
osobowe uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 


