26 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych
Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków ul. Królewska 94
tel. 12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: mailto:fson@idn.org.pl; www.idn.org.pl/fson
I. Tematyka utworów dowolna.
II. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
- prozy - nowele, opowiadania, reportaże, eseje - do 5 stron maszynopisu
- poezji - zestaw do 3 wierszy
III. Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy i jednym zestawie poezji.
IV. Utwory oznaczone godłem (pseudonimem, który zapewnia anonimowość podczas oceny prac przez jury),
w 3 egzemplarzach (w miarę możliwości również na CD lub przesłane e-mailem na adres fson@idn.org.pl),
należy przesłać do 28 czerwca 2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94
V. Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą:
- imię i nazwisko
- adres
- nr telefonu, adres e-mailowy (o ile posiada)
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w jednym egzemplarzu (o ile wcześniej uczestnik nie przesyłał
kserokopii takiego dokumentu do organizatora konkursu i dokument jest nadal aktualny).
VI. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że każda zgłoszona przez
niego do konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw,
dóbr i godności osób trzecich.
VII. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w wydawnictwach pokonkursowych, prasie,
w formie drukowanej i cyfrowej oraz na stronach internetowych.
VIII. 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest
Organizator Konkursu - Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych.
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych ujętych
w p.V regulaminu konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w p. V jest dobrowolne,
jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko).
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail fson@idn.org.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu
dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, jednakże cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy
dotyczące przetwarzania danych przez Administratora. Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: fson@idn.org.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie
roszczeń.
10.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

