
NAGRODA LITERACKA IM. LEOPOLDA STAFFA 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 
Tytuł książki: _______________________________________________________________________ 

Autor: _______________________________________________________________________________ 

Tłumacz: ____________________________________________________________________________ 

Wydawnictwo: _____________________________________________________________________ 

Rok wydania: _______________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ______________________________________________ 

Data i podpis: _______________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zgłoszenie książek do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą 
na wykorzystanie ich okładek w celach informacyjnych i promocyjnych  
w zakresie czytelnictwa zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 
1994 r. Nr 24 poz. 83; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904). 

Organizacja Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa oraz wszelkie działania 
z nią związane są niekomercyjne. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Dane osoby zgłaszającej/ podmiotu zgłaszającego:  

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: _______________________________________________ 

NIP/REGON: ________________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji: _________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________  

Oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu Nagrody Literackiej  
im. Leopolda Staffa. 

_______________________________________________________________________________________ 

(data i podpis osoby zgłaszającej)  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu 
przez przez Antich’ Caffè, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4, 02-
497 Warszawa oraz przez Co.Phi Uri Wollner, ul. Rosy 3, 02-996 Warszawa, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej jako „RODO”). 

_______________________________________________________________________________________ 

(data i podpis osoby zgłaszającej)  

Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób 
trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).  

_______________________________________________________________________________________ 

(data i podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 



Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych 
jest Co.Phi Uri Wollner, ul. Rosy 3, 02-996 Warszawa (adres 
korespondencyjny: ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa). Państwa dane 
osobowe są przechowywane przez Administratora w celu sprawnej 
komunikacji w sprawach związanych z Nagrodą. 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim 
cofnięciem zgody. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo  
kontaktować bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod 
adresem: nagrodastaffa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom  
zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są  
profilowane. 
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je zawsze odwołać, kierując  
odpowiednią wiadomość na adres: nagrodastaffa@gmail.com 


