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Formularz zgłoszeniowy 
 
Przystępuję do Konkursu na napisanie Małej Monografii o Ignacym Janie Paderewskim 
organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 
 
1. Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres korespondencyjny ......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………............... 

6. Zgłaszam fragment tekstu opatrzony hasłem (godłem) 

…………………………………………………………………………………. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:  
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 
Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego 11A. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Organizatorem pod emailem: iod@pwm.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.  
2) Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika Konkursu w celach i na podstawach prawnych 
wskazanych poniżej: 
a) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości, i innych 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO  
3) dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane: 
a) dla celu przeprowadzenia prawidłowego Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody 
zwycięzcy Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia, 
b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w przepisach, 
4) dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem, m.in. w 
sytuacji korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa informatyczna).  
Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i nie wykorzystują danych do własnych celów. 
5) Zgodnie z RODO,  Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 
7) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. 
Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 
usprawiedliwiony interes administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu uprawnienie do wniesienia 
sprzeciwu. 
 

……………………………………………………………….. 
data i podpis 
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Oświadczam, że: 
 
1. Znam oraz akceptuję Regulamin Konkursu na napisanie Małej Monografii o Ignacym Janie 
Paderewskim. 
 
2.  Napisanie tekstu jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości i nie narusza praw autorskich 
osób trzecich. Ponoszę wobec Organizatora Konkursu odpowiedzialność z tego tytułu, 
zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 
 
3.  W przypadku wygrania Konkursu wyrażam zgodę na publikację mojego tekstu przez 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 
4. W przypadku wygrania wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz 
wizerunku przez Organizatora jako zwycięzcy Konkursu lub, w celach informacyjnych i 
promocyjnych, między innymi poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych 
Organizatora, w mediach społecznościowych, wysłanie informacji prasowej oraz 
newslettera, umieszczenie w publikacjach dotyczących Konkursu. 
 

 
………............................................................. 

    data i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


