
 

Załącznik nr 1. 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
  
Dane uczestnika konkursu: 
 
Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………..... 

Nick*: 

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

Data urodzenia: ……………………………………    Wiek …………………...... 

Numer karty bibliotecznej .................……………………..... 

Dotyczy konta czytelniczego w:   Krowoderskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

      Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

      Podgórskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

      Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

 
Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

…………..………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 

…………………………….…………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu pt. „Czytelnik Roku  
2016/2017” i akceptuję jego warunki. 
  
  
 
………………………………………  ………………………………………… 
      miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

 

Podanie nicku nie jest obowiązkowe – można go podać po opublikowaniu recenzji w katalogu on-line 
jednej z czterech bibliotek lub na portalu w.bibliotece.pl. 
 



Zgoda uczestnika konkursu 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [należy 

zaznaczyć Bibliotekę, której zgłoszenie dotyczy]: 

 Krowoderską Bibliotekę Publiczną w Krakowie, al. Słowackiego 46, 30-018 

Kraków, 

 Nowohucką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, os. Stalowe 12, 31-921 Kraków, 

 Podgórską Bibliotekę Publiczną w Krakowie, ul. Powroźnicza 2, 30-307 Kraków, 

 Śródmiejską Bibliotekę Publiczną w Krakowie, ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu pt. „Czytelnik Roku 
2016/2017”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane 
członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia 
zwycięzców konkursu oraz opublikowania jego wyników. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych 
oraz że zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz 
możliwości ich poprawiania. 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
      miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika konkursu 

 
 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika konkursu * 
 
 
Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku (zdjęcia z rozdania 

nagród) na stronach Organizatorów konkursu  pt. „Czytelnik Roku 2016/2017” w 
zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie. 

Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje 
mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia. 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
      miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika konkursu 
 

 
 
* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku autora pracy” na 
stronie internetowej Organizatora nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu. 
 
 


