
KARTA ZGŁOSZENIOWA 
XX POWIATOWY KONKURS WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ 

 
 

Tytuł książki……………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………… 
Klasa ............ 
Nazwa i adres placówki, która zgłasza ucznia : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela 
 
„Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie tekstów i ilustracji książki autorstwa 
.................................................................... oraz na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora w Internecie, w druku 
w lokalnej prasie, na stronach internetowych, www.pbw.waw.pl, Facebooku Biblioteki oraz innych formach działań 
Pedagogicznej Biblioteki Filii  w  Błoniu” 
       
      ............................................. …………... 

      (miejscowość,data ) 
 
      ..........................................………………. 

      (podpis opiekuna prawnego) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ 
KSIĄŻKĘ w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO). Poprzez 
wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, 
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póz. Zmianami).” 
      
 
                     ............................................................... 

                     (miejscowość, data) 
 

              ......................................................... 
                  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 
 

Oświadczenie ważne jest bezterminowo. 
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