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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  DO KONKURSU KSIĄŻKA ROKU 2018 POLSKIEJ SEKCJI IBBY 
 
 
 

Dane zgłaszającego  

Imię i nazwisko/ nazwa wydawnictwa  

 

 

Adres    

 

 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 
Zgłaszana książka  [ 1 proszę podkreślić właściwą kategorię ] 

Kategoria 1 - nagroda literacka 

- nagroda graficzna 

Tytuł  

Autor/autorzy  

Ilustrator/ Ilustratorzy  

Wydawnictwo   

Nr ISBN  

Liczba stron  

Proponowany wiek czytelnika  

Data pierwszego wydania w Polsce  
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Nagroda za  upowszechnianie  czytelnictwa  

Dane zgłaszanej osoby/instytucji  

 

Uzasadnienie  

 

 

 

 

 

 

 

 
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Książka Roku PS IBBY – edycja  
2018 r. 
 
Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja 
IBBY) danych osobowych podanych w niniejszym formularzu dla celów Konkursu, o którym mowa        
w nagłówku. Wiem, że administratorem  danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla 
Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie ul. Tyniecka 40a, zarejestrowane przez Sąd 
Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS0000164995, REGON 
011201900, NIP:525-15-75-002  (zwane dalej „stowarzyszeniem”). Podane dane osobowe będą 
przetwarzane   do celów komunikowania się przez  organizatora Konkursu z osobą zgłaszającą książki 
w Konkursie, w szczególności  do wykonywania powiadomień  w sprawach organizacyjnych, 
wysyłania zaproszeń na wydarzenia związane z Konkursem. Dane mogą być przekazywane poza teren 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z tym, że stowarzyszenie pracuje z wykorzystaniem 
serwerów Google Suite, w tym także do obsługi poczty elektronicznej. Podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest art.6 ust.1 a ). RODO, tj. przetwarzanie danych odbywa się za zgodą osoby, 
której dotyczą dane osobowe. Organizator Konkursu poinformował mnie, że dane osobowe  będą 
przetwarzane  przez okres  od otrzymania niniejszego zgłoszenia do upływu dwóch miesięcy po 
oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu, które planuje się na grudzień 2018 r.  Poinformowano 
mnie, że zgodnie z RODO przysługuje  mi/nam prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania  ich sprostowania,  żądania ich usunięcia  oraz prawo wniesienia sprzeciwu   a także skargi do  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Do formularza załączam______(liczba) egzemplarzy książki zgłaszanej do Konkursu. 
 
 
 
 
Data ___________podpis _____________    i ew.    pieczęć ____________  zgłaszającego. 
 


