
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
              

       ...................................... 
data wpływu zgłoszenia 

 
 
UWAGA: Książki bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie 
wezmą udziału w konkursie Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ.  
 

1. Dane zgłaszającego: 
► Imię i nazwisko/nazwa zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Adres do korespondencji zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Dane do kontaktu (telefon, e-mail) zgłaszającego: 
 
......................................................................................................................................................... 
2. Dane dotyczące zgłaszanej do konkursu książki: 
► Tytuł książki: 
 
......................................................................................................................................................... 
► Rok publikacji pierwszego wydania książki: 
 
......................................................................................................................................................... 
 
► Krótka biografia autora/ów książki: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
► Uzyskane przez książkę nagrody, wyróżnienia: 



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

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

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

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy 

ulicy Bolesława Chrobrego 2. 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – iod@um.rybnik.eu 

3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji 

uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy 

publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy 

zawartej z osobą, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla 

którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich 

sprostowania. 

8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają 

Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do przeprowadzenia Konkursu. 

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Prosimy o potwierdzenie: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie 

http://nagrodajuliusz.pl/ 

2. Oświadczam, że poinformowałam/em Nominowanego o chęci zgłoszenia go do Nagrody, 

przekazałam/em oraz otrzymałam/em od niego zgodę na przekazanie jego danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku zgłoszeniowym organizatorowi Konkursu, w celu 

wykorzystania ich w procesie oceny prowadzącym do wyboru laureata przez Kapitułę Nagrody, 

zgodnie z Regulaminem Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku przy ulicy 

Bolesława Chrobrego 2 oraz Kapitułę Konkursu moich danych osobowych 



4. Wyrażam zgodę na informowanie o bieżących działaniach związanych z Nagrodą. W tym celu 

wyrażam zgodę na kontakt ze strony Organizatora przy wykorzystaniu następujących form 

kontaktu: wiadomości elektroniczne e-mail, listownie (adres korespondencyjny), połączenia 

telefoniczne 

 

Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. 

 

 

……………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

W razie pytań, prosimy o kontakt: 

kultura@um.rybnik.pl / tel.: 32 439 23 00 

 
 


