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Załącznik nr 1 do Regulaminu II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO II EDYCJI KONKURSU REZYDENCJI LITERACKICH DLA LUDZI PIÓRA W 

MIESZKANIU WISŁAWY SZYMBORSKIEJ. 

 

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres: biuro@szymborska.org.pl 

 

1. Imię, nazwisko: ____________________________ 

 

2. Adres e-mail: ____________________________ 

 

3. Numer telefonu: ____________________________ 

 

4. Data urodzenia, numer PESEL: ____________________________ 

 

5. Adres zamieszkania: __________________________________________ 

 

6. Preferowana data odbycia rezydencji: 

 

◻ LUTY 2022 

◻ MARZEC 2022 

◻ KWIECIEŃ 2022 

◻ MAJ 2022 

◻ LIPIEC 2022 

◻ LISTOPAD 2022 

◻ GRUDZIEŃ 2022 

◻ STYCZEŃ 2023 

◻ LUTY 2023 

◻  MARZEC 2023 

 

Przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdzam zapoznanie się i akceptację Regulaminu II Edycji 

Konkursu Rezydencji Literackich i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

 

      ____________________________ 

       Data, miejscowość, podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich 

 

 

____________________________ 

Imię i nazwisko 

 

____________________________ 

Nr telefonu 

 

____________________________ 

Adres e-mail 

 

Fundacja Wisławy Szymborskiej 

ul. Urzędnicza 20/6  

30-051 Kraków 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  tj. imię, nazwisko, adres  

e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, na potrzeby i dla celów 

realizacji II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich dla ludzi pióra w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. 

 

        

        ____________________________
             

Data, miejscowość, podpis 
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Załącznik nr 3 w do Regulaminu II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich  

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – Fundacji Wisławy Szymborskiej 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

W ramach realizacji obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 ust. 1 i ust 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), 

(dalej jako „RODO”), Fundacja Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje 

informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wisławy Szymborskiej,  

z siedzibą w Krakowie, przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków (dalej jako ,,Fundacja” lub 

,,Administrator”).  

Dane kontaktowe: tel. 505 100 616, e-mail: biuro@szymborska.org.pl 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez podany w pkt. 1 powyżej adres e-mail 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora lub osoby, którym 

Administrator powierzy Pani/Pana dane, wyłącznie na podstawie przepisów RODO oraz 

wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: 

a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w procedurze 

zgłoszenia do  II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich i na podstawie Regulaminu ww. 

Konkursu, dla celów realizacji II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO; 

b) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zgodnie 

z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy, a także w celu wykonywania 

innych obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO; 

c) w celu realizacji zadań statutowych Administratora, a także, zapewnienia komunikacji 

pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; 

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co 

wraz z literą c) powyżej, stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Jednocześnie informujemy Panią/Pana, że w przypadku zaistnienia potrzeby przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w innych celach, niż wskazane powyżej, zostanie Pani/Pan o 

tym fakcie niezwłocznie poinformowana/poinformowany, wraz ze wskazaniem podstawy 

prawnej takiego przetwarzania. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa w II Edycji Konkursu 

Rezydencji Literackich – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w ww. 

Konkursie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

niezbędne w celu wzięcia udziału w II Edycji Konkursu Rezydencji Literackich. Cofnięcie zgody 

jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa ww. Konkursie. 
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6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach i na podstawach 

wskazanych w pkt. 4 powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom 

danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych 

przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, 

prawne, doradcze, archiwizacyjne, a także pracownicy i współpracownicy Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest do konieczne do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4 powyżej, tj. 

a) przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody – do czasu zrealizowania celu 

jej udzielenia nie dłużej niż do momentu jej odwołania; 

b) przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej albo 

w celu wykonywania prawnego obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy 

prawa – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z 

przepisów prawa, a także przez okres niezbędny do przechowywania danych zgodnie z 

obowiązkiem nałożonym przez odpowiednie przepisy prawa obowiązujące 

Administratora; 

c) przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu 

istnienia tego uzasadnionego interesu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, Europejski Obszar 

Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.  

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany 

w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym 

podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 

10. Przetwarzaniu będą podlegały Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres 

e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania. 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 

zgodnie z art. 15 RODO; 

b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO; 

c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 

18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

zgodnie z art. 21 RODO; 

g) prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia 

przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych 

osobowych, w tym RODO; 

h) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, 

zgodnie z art. 17 RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 


