Załącznik do Regulaminu nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na okładkę książki Miłość na deskach teatru organizowany przez Wydawnictwo
Poznańskie Sp. z o. o.
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. Skan
lub fotografię karty należy przesłać na adres: konkursokladkowy@czwartastrona.pl

Załącznik do karty zgłoszenia projektu do Konkursu na okładkę książki organizowanego przez
Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o.
Załącznik do Regulaminu nr 2
ZGODA AUTORA PROJEKTU
Ja niżej podpisana/podpisany …………...imię i nazwisko………………………………… niniejszym
wyrażam zgodę na zgłoszenie projektu, którego jestem autorką / autorem do Konkursu na okładkę
książki organizowanego przez Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki;
2) praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz przysługują mi wszelkie
autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a praca nie została wykonana z naruszeniem
prawa polskiego lub prawa innych państw;
3) jestem autorką/autorem użytych w projekcie zdjęć i grafik. Wykorzystane w projekcie grafiki i
zdjęcia niebędące mojego autorstwa pochodzą wyłącznie z serwisu Shutterstock.com;
Linki do wszystkich zdjęć i grafik z bazy zdjęć Shutterstock.com:
•
•
•
•
4) udzielam zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, rozpowszechnianie
nadesłanych projektów mojego autorstwa na stronach internetowych Organizatora, w mediach
społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram), oraz na stronie internetowej pod
adresem: www.czwartastrona.pl w celu ogłoszenia wyników Konkursu i jego promocji;
5) udzielam zgody na opublikowanie informacji osobowych i biograficznych o mojej osobie jak
autorce/autorze projektu na stronach internetowych Organizatora, w mediach
społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram), oraz na stronie internetowej pod
adresem: www.czwartastrona.pl
6) w przypadku uzyskania nagrody głównej lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na przeniesienie
odrębną umową majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej mojego autorstwa na
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Organizatora, na warunkach określonych w § 10 Regulaminu, oraz zobowiązuję się taką umowę
zawrzeć we wskazanym w Regulaminie terminie.

_________________________
data i podpis

Załącznik do Regulaminu nr 3

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (ul. Fredry 8, 61-701 Poznań), w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia
rejestracji, organizacji, przeprowadzenia oraz w celu publikacji wyników Konkursu pt. ,,Zostań
oprawcą” na projekt okładki książki, a także publikacji informacji o laureatach Konkursu i ich prac oraz
w celu przekazania nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

_____________________
data i podpis

Klauzula informacyjna dla uczestniczek i uczestników Konkursu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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),
Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest Wydawnictwo
Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1a 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) - na podstawie
wyrażonej zgody.
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem
adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Laureatów,
b) w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych,
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7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, korzystając z podanego powyżej adresu
mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane takiemu profilowaniu.
Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) adres mailowy Uczestnika.
Administrator danych będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane:
a) Nazwisko rodowe
b) Imiona ojca i matki
c) Data urodzenia
d) adres korespondencyjny, adres zamieszkania i adres zameldowania
e) PESEL
f) nazwa banku, w którym Laureat posiada konto,
g) numer konta bankowego.
Imiona i nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na stronie www.czwartastrona.pl oraz w mediach
społecznościowych prowadzonych przez Administratora (Facebook, Instagram).
Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym:
dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych
Administratora oraz dostawca usług księgowych. Dane Laureata w zakresie imienia i nazwiska z racji
wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma
wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych
i pozostałych krajów.
Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów. Dane Laureatów będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz zawartych przez Laureata i Administratora umów.
Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod
linkiem https://wydawnictwopoznanskie.pl/polityka-prywatnosci/
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