Załącznik nr 1
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Karta zgłoszenia do udziału w projekcie pt. „Zakochany Targówek”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu
........................................................................................................................
2. Adres do korespondencji:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: ........................................................................................
4. E-mail: ..............................................................................................................
5. Tytuł i opis pracy konkursowej:
..........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................... .......................................
(data i miejscowość) (podpis uczestnika)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście.

...................................................................................
(data i miejscowość) (czytelny podpis uczestnika)

Załącznik nr 2
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich
Ja niżej podpisany/na ……………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zgłoszona praca jest efektem mojej oryginalnej twórczości i posiadam do niej wszelkie
prawa autorskie. Przekazując pracę na rzecz organizatora zgadzam się na wykorzystanie jej celem
stworzenia książki wydanej nakładem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz
Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro i rozprowadzeniem do instytucji kulturalnych i oświatowych
Dzielnicy Targówek.
Oświadczam, że nie będę rościł/a żadnych praw majątkowych od organizatora w zamian za umieszczenie
pracy w zbiorze.

Miasto……………………, dnia…………………..
Czytelny podpis

Załącznik nr 3
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Zgoda pełnoletniego uczestnika
w projekcie pt. „Zakochany Targówek”
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie
z NASZYM KLUBEM z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 1, oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro
/ imię i nazwisko uczestnika projektu/

/ nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)/

/ dane kontaktowe: telefon, e-mail /

I.

Akceptuję regulamin projektu.

II.

Zgadzam się na udział w projekcie.

III.

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy w
celu udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie.

IV.

[ ] TAK [ ] NIE - Zgadzam się nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Targówek m.st Warszawy i partnerów projektu w celu działalności promocyjnej poprzez stronę internetową i profilach
w portalach społecznościowych organizatora i partnerów projektu.

V.

Jednocześnie oświadczam że zostałem/łam poinformowany/a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) o tym że:
a. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. Dane kontaktowe: e-mail:
info@multibiblioteka.waw.pl, nr tel. : 22 814 24 07.
b. Inspektor Ochrony Danych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - kontakt:
iod@multibiblioteka.waw.pl, nr tel.: 22 814 24 07.
c. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz jego promocji na stronie
internetowej i mediach społecznościowych organizatora i partnerów projektu oraz przez okres realizacji
projektu wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji
rachunkowej.
e. Administrator może przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
otrzymanych dotacji.
f. Mam prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
g. Przysługuje mi prawo do odwołania zgody bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
cofnięcia zgody.
h. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora
(uodo.gov.pl).
i. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla mojego zaangażowania w projekcie.

Oświadczam też, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie projektu.

/czytelny podpis pełnoletniego uczestnika projektu/

/miejscowość i data/

Załącznik nr 4
do Regulaminu projektu: „ZAKOCHANY TARGÓWEK”,
realizowanego w ramach Fundusz Animacji Kultury 2019, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy w partnerstwie z NASZYM KLUBEM oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
na udział dziecka - niepełnoletniego uczestnika w projekcie pt. „Zakochany Targówek”
organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie
z NASZYM KLUBEM z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 1, oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro
/ imię i nazwisko uczestnika projektu /

/ nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia)/

/ dane kontaktowe: telefon, e-mail /

I.

Akceptuję regulamin projektu.

II.

Zgadzam się na udział dziecka, którego jestem opiekunem ustawowym, w projekcie.

III.

Zgadzam się na przetwarzanie danych moich oraz mojego dziecka podanych w karcie zgłoszeniowej przez Bibliotekę
Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy w celu udziału w projekcie na zasadach określonych w regulaminie.

IV.

[ ] TAK [ ] NIE - Zgadzam się nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy i partnerów projektu w celu działalności promocyjnej poprzez stronę
internetową i profilach w portalach społecznościowych organizatora i partnerów projektu.

V.

Jednocześnie oświadczam że zostałem/łam poinformowany/a zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) o tym że:
a. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. Dane kontaktowe: e-mail:
info@multibiblioteka.waw.pl, nr tel. : 22 814 24 07.
b. Inspektor Ochrony Danych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - kontakt:
iod@multibiblioteka.waw.pl, nr tel.: 22 814 24 07.
c. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji projektu zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz jego promocji na stronie
internetowej i mediach społecznościowych organizatora i partnerów projektu oraz przez okres realizacji
projektu wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji
rachunkowej.
e. Administrator może przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia
otrzymanych dotacji.
f. Mam prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
g. Przysługuje mi prawo do odwołania zgody bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
cofnięcia zgody.
h. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora
(uodo.gov.pl).
i. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla mojego zaangażowania w projekcie.

Oświadczam też, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie projektu.

/czytelny podpis rodzica (opiekuna ustawowego) dziecka
- niepełnoletniego uczestnika projektu/

/miejscowość i data/

