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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
POD NAZWĄ „LITERACKA PODRÓŻ HESTII” 

EDYCJA 2022 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji konkursu 
literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” edycja 2022 (zwanego dalej 
„Konkursem”), warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu oraz nagrody dla 
zwycięzców. 

2. Instytucją odpowiedzialną za organizację Konkursu w ramach edycji 2022 jest Fundacja 
Wisławy Szymborskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków, 
wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 
0000418688; NIP 6772368631, dalej zwana: „Fundacją Wisławy Szymborskiej”. 

3. Konkurs został ustanowiony w ramach działalności statutowej przez Fundację 
Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną 
do rejestru stowarzyszeń  innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS  0000518962; NIP 5851469283, dalej 
zwaną: „Fundacją Artystyczna Podróż Hestii”, której fundatorem jest Sopockie 
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z  siedzibą w Sopocie, przy ul. 
Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 00000248 12; NIP 585-
000-16-90, o kapitale zakładowym 196.580 900 zł, który został opłacony w całości, 
posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

4. W ramach Konkursu - edycja 2022 zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Fundację 
Artystyczna Podróż Hestii oraz Fundację Wisławy Szymborskiej: 
a) Fundacja Wisławy Szymborskiej jest odpowiedzialna za organizację i 

przeprowadzenie Konkursu oraz dokonuje wyboru Kapituły Konkursu, 
b) Fundacja Artystyczna Podróż Hestii finansuje nagrodę dla Laureata Konkursu, 

finansuje koszty Konkursu oraz zajmuje się promocją Konkursu. 

5. Nagroda Literacka Podróż Hestii (zwana dalej „Nagrodą”) przyznawana jest autorce lub 
autorowi najlepszej książki skierowanej do dzieci i młodzieży, napisanej prozą  (także w 
formie powieści graficznej) przez żyjącego polskiego autora lub autorkę, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat, wydanej drukiem oryginalnie w języku polskim, której 
pierwsze wydanie miało miejsce pomiędzy: 1 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2021 roku. 

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która w dniu przystąpienia do Konkursu ma ukończone 18 lat i ma 

stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są: 
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a) członkowie Zarządu Fundacji Artystyczna Podróż Hestii oraz Zarządu Fundacji Wisławy 
Szymborskiej; 

b) członkowie Kapituły Konkursu. 
 

 
§ 2 Czas trwania Konkursu 

Termin zgłaszania uczestników i ich książek do Konkursu rozpoczyna się w dniu 24 stycznia 
2022 roku i upływa w dniu 25 lutego 2022 roku. 

 
§ 3 Zgłoszenia i udział w Konkursie 
1. Zgłoszenia uczestników Konkursu i ich książek mogą być dokonywane przez: 

a) autora książki, której zgłoszenie dotyczy; 
b) wydawcę książki, której zgłoszenie dotyczy. 

2. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: konkurs@literackapodrozhestii.pl                 
z oznaczeniem tematu wiadomości dopiskiem „Nagroda Literacka Podróż Hestii” wraz                     
z wersją książki w formacie pdf (nazwa pliku według wzoru: nazwisko_imię autora_tytuł 
książki). 

3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: 
1) imię i nazwisko autora, 
2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki, 
3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres e-mail) osoby lub instytucji 

zgłaszającej, 
4) skan oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu podpisanego przez autora 

książki, 
5) książkę w formacie, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Zarówno w przypadku dokonania zgłoszenia przez autora książki, jak i dokonania zgłoszenia 
przez wydawcę książki należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) 
powyżej, stanowiące skan oświadczenia podpisanego przez autora książki.  

5. Po ogłoszeniu przez Kapitułę Konkursu książek nominowanych do Nagrody autor ks iążki 
nominowanej albo jej wydawca zobowiązani są d o przesłania lub przekazania – w terminie 1 
tygodnia od dnia ogłoszenia nominacji do Nagrody – 10 egzemplarzy papierowych książki na 
adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem 
„Nagroda Literacka Podróż Hestii” oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 poniżej, 
podpisanego przez nominowanego autora. 

6. Książki przesłane na Konkurs będą przeznaczone  dla członków Kapituły Konkursu do prac 
związanych z wyłonieniem nominowanych autorów i laureata Konkursu. Przesłane książki 
nie będą udostępniane dla celów innych, niż związane z pracami Kapituły Konkursu i 
wyłonieniem nominowanych autorów i laureata lub laureatów Konkursu. 

7. Autor zgłaszanej książki zobowiązuje się, że w przypadku uzyskania nominacji do Nagrody – 
weźmie udział w uzgodnionych z Fundacją Wisławy Szymborskiej i  Fundacją Artystyczna 
Podróż Hestii wszystkich zaplanowanych festiwalach literackich na terenie Polski oraz za 
jego zgodą także w innych wydarzeniach promocyjnych związanych z Nagrodą.  

8. Autor nominowany do Nagrody w celu dalszego uczestnictwa w Konkursie zobowiązany jest do 
przesłania na adres Fundacji Wisławy Szymborskiej pisemnego oświadczenia, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, o upoważnieniu Fundacji Artystyczna Podróż 
Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej do nieograniczonego co do czasu, terytorium i ilości oraz 
nieodpłatnego rozpowszechniania okładki książki lub fragmentu tekstu książki, a także 
wykorzystywania utrwalonego wizerunku autora książki -  w materiałach promujących Konkurs i 
Nagrodę i informujących o wynikach Konkursu, w postaci drukowanej oraz w Internecie, w 
szczególności na stronach internetowych: www.literackapodrozhestii.pl oraz na profilach 
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Facebook Literacka Podróż Hestii i Instagram @literackapodrozhestii. Załącznikiem do 
oświadczenia powinny być fragment książki oraz zdjęcie autora, które będą mogły zostać 
rozpowszechnione. Dodatkowo załącznikiem może być okładka tytułowa książki, o ile autor jest 
uprawniony do udzielania zgody na rozpowszechnianie tej okładki.  

9. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. Fundacja Wisławy Szymborskiej nie zwraca kosztów 
zgłoszenia, ani nie odsyła książek nadesłanych na Konkurs. Z chwilą doręczenia egzemplarzy 
książki Fundacji Wisławy Szymborskiej przez osobę nominowaną, egzemplarze te stają się 
własnością Fundacji Wisławy Szymborskiej. 
 

§ 4 Etapy Konkursu 
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) w pierwszym etapie Kapituła Konkursu wskazuje nie więcej niż 5 książek nominowanych 
do Nagrody,  

b) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata lub laureatów spośród  książek 
nominowanych do Nagrody. 

2. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu nastąpi poprzez podanie informacji o 
nominacjach do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.literackapodrozhestii.pl 
oraz na profilach Facebook Literacka Podróż Hestii i Instagram @literackapodrozhestii w 
terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku. Osoby nominowane zostaną poinformowane o 
nominacji przez Sekretarza Nagrody także telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. 

3. Ogłoszenie wyników drugiego etapu Konkursu nastąpi poprzez podanie informacji o 
laureacie lub laureatach do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.literackapodrozhestii.pl oraz na profilach Facebook Literacka Podróż Hestii i Instagram 
@literackapodrozhestii  do dnia 23 września 2022 roku, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 
poniżej. Laureat lub laureaci zostaną poinformowani  o przyznaniu im Nagrody w Konkursie  
przez Sekretarza Nagrody także telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 
adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. 

 
§ 5 Kapituła Konkursu 
1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej. Do składu Kapituły 

Konkursu może zostać powołanych maksymalnie 7 członków. 
2. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły do składu Kapituły Konkursu może zostać powołany 

autor nominowany w poprzednich edycjach konkursu. 
3. Członkostwo w Kapitule Konkursu usta je z chwilą zakończenia edycji 2022 Konkursu. 

Członkostwo w Kapitule Konkursu ustaje także wskutek rezygnacji złożonej przez Członka 
Kap ituły; z powodu utraty przez niego pełnej zdolności do czynności  prawnych lub jego 
śmierci.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 zd. 2 powyżej, Zarząd Fundacji Wisławy 
Szymborskiej może powołać nowego Członka Kapituły. 

5. Przewodniczącym Kapituły Konkursu będzie Pan Piotr Maria Śliwicki – Prezes Zarządu 
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. 
Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom. 

6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą 
większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
Posiedzenia Kapituły Konkursu mogą mieć charakter telekonferencji lub odbywać się przy 
pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

7. W okresie trwania Konkursu odbędą się co najmniej 2 posiedzenia Kapituły Konkursu. 
8. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić  Przewodniczącemu 

Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia. 

http://www.literackapodrozhestii.pl/
http://www.literackapodrozhestii.pl/
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9. Kapituła podejmuje uchwały na podstaw ie niniejszego Regulaminu, z tym że decyz je 
odnośnie autorów nominowanych i laureatów Nagrody podejmuje według własnego 
uznania. W przypadku podjęcia przez Kapitu łę uchwały z naruszeniem postanowień 
Regulaminu Zarządy Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej 
mogą wspólnie zdecydować o uchyleniu takiej uchwały. 

10. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania w tajemnicy kwestii dotyczących 
przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał. Członkowie Kapituły są zobowiązani do 
nieudostępniania jakimkolwiek podmiotom trzecim przesłanych im w formacie pdf  książek 
zgłoszonych do Konkursu. 

11. Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej powołuje Sekretarza Nagrody. 
12. Sekretarzowi Nagrody nie przysługuje prawo głosu w wyborze autorów nominowanych i 

laureatów  Nagrody. 
 

§ 6 Ogłoszenie zwycięzców  i nagrody 
1. Nagrodą w Konkursie Literacka Podróż Hestii jest nagroda pieniężna w kwocie 50 000 zł 

brutto. 
2. Możliwe jest przyznanie nagrody ex aequo. W takim przypadku nagroda pieniężna zostanie 

rozdzielona w częściach równych pomiędzy jej laureatów.  
3. Nagroda zostanie przyznana w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji Artystyczna 

Podróż Hestii i Zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej. Dokładna data będzie podawana z 
wyprzedzeniem do publicznej wiadomości oraz przekazywana nominowanym do Nagrody 
przez Sekretarza Nagrody. 

4. Z Nagrody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie pobrany przez Fundację 
Artystyczna Podróż Hestii jako płatnika zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % 
wartości Nagrody. 

5. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których 
odpadnie podstawa przyznania nagrody (np. osoba nagrodzona nie jest wyłącznym  autorem 
nagrodzonej książki) dany Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii otrzymanej nagrody oraz wszelkich kosztów poniesionych przez 
Fundację Artystyczna Podróż Hestii oraz Fundację Wisławy Szymborskie j z tytułu przyznania 
takiemu Uczestnikowi nagrody w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania. 

 
§ 7 Logo i nazwa Konkursu 
Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą,                            
w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. 
 
§ 8 Siła wyższa 
W przypadku wystąpienia siły wyższej Zarząd Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i Zarząd 
Fundacji Wisławy Szymborskiej mogą podjąć wspólnie decyzję o zawieszeniu Konkursu lub jego 
anulowaniu. Za przypadki siły wyższej będą rozumiane w szczególności przypadki spowodowane 
oddziaływaniem sił przyrody (powódź, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, itp.),                     
a także strajki, rozruchy, działania wojenne, epidemia, pandemia, decyzje władz państwowych, 
w tym związane z epidemią w irusa SARS-CoV-2 lub działania osób trzecich, za które Fundacja 
Literacka Podróż Hestii i Fundacja Wisławy Szymborskiej nie ponoszą odpowiedzialności i 
którym nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności.  

 
§9  Ochrona danych osobowych  

1. Fundacja Wisławy Szymborskiej jest administratorem danych osobowych wszystkich 
uczestników Konkursu. 
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2. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii jest administratorem danych osobowych uczestników 
nominowanych do nagrody w Konkursie, od momentu przesłania oświadczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 8 powyżej. 

3. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wyrażenie zgody przez autora książki na 
przetwarzanie jego danych osobowych poprzez złożenie i podpisanie oświadczenia, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w drugim etapie Konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) 
powyżej, jest podpisanie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu.  

6. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 
dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu.  

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.literackapodrozhestii.pl  

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 stycznia 2022 roku. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące 

przepisy prawa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 
 
……………………………….. 
Imię i nazwisko 
……………………………….. 
Nr telefonu 
…………………… 
Adres e-mail 
 
        Fundacja Wisławy Szymborskiej 
 
        ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków 
 
 
 

Oświadczenie autora książki 
 
 
 
Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż 
Hestii” Edycja 2022. 
 
 
      …………………………. ………………………………… 
       Data, miejscowość   podpis 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  tj. imię, nazwisko, adres e-mail,  nr 
telefonu, wizerunek na potrzeby realizacji konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” 
Edycja 2022.  
 
 
 
      …………………………. ………………………………… 
       Data, miejscowość   podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 
……………………………….. 
Imię i nazwisko 
……………………………….. 
Nr telefonu 
…………………… 
Adres e-mail 
 
        

Oświadczenie autora książki 
 
1. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację Wisławy Szymborskiej z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 
0000418688; NIP 6772368631, oraz przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 0000518962; NIP 5851469283, 
mojego wizerunku utrwalonego na załączonym do niniejszego oświadczenia zdjęciu, oraz na 
zdjęciach wykonanych na festiwalach i innych wydarzeniach zorganizowanych w związku z 
Konkursem literackim Literacka Podróż Hestii, na polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu w 
dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do publicznego udostępniania w postaci drukowanej, w 
Internecie w wewnętrznej sieci komputerowej, w materiałach promocyjnych i reklamowych 
dotyczących konkursu literackiego „Literacka Podróż Hestii” utrwalania dowolną techniką i oraz 
odtwarzania. Zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, terytorialnie i czasowo. 
         
      …………………………. ………………………………… 
       Data, miejscowość   podpis 
 
 
2. Zgoda na rozpowszechnianie utworu 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację Wisławy Szymborskiej z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 20/6, 30-051 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 
0000418688; NIP 6772368631, oraz przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod  numerem KRS 0000518962; NIP 5851469283 
(zwane dalej łącznie: „Fundacjami”) załączonego do niniejszego oświadczenia fragmentu 
książki/okładki książki* , której jestem autorem o tytule ……………………………….. (dalej: „Utwór”) na 
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wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń, co do czasu, terytorium i ilości, w 
tym w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do 
publicznego udostępniania w postaci drukowanej, w Internecie, w wewnętrznej sieci komputerowej, 
w materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących konkursu literackiego „Literacka Podróż 
Hestii”, zwielokrotniania, utrwalenia dowolną techniką i odtwarzania. Zgoda jest nieodpłatna, 
nieograniczona ilościowo, terytorialnie, czasowo. Jednocześnie oświadczam, że rozpowszechnianie 
przez ww. Fundacje Utworu nie narusza praw osób trzecich i biorę na siebie odpowiedzialność za 
wszelkie szkody, jakie mogą powstać dla Fundacji w przypadku, gdyby rozpowszechnianie Utworu 
spowodowało jakiekolwiek naruszenie. 
 
 
 
      …………………………. ………………………………… 
       Data, miejscowość   podpis 
 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Artystyczna Podróż 
Hestii w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, wizerunku na potrzeby udziału w 
drugim etapie Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022. 
 
 
 
      …………………………. ………………………………… 
       Data, miejscowość   podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 

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 konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 i na 

podstawie Regulaminu ww. konkursu, dla celów realizacji konkursu literackiego pod 

nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022, 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. 
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5. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu uczestnictwa w konkursie literackim pod 

nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 – 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 konkursie literackim pod nazwą 

„Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczestnictwa ww. konkursie. 

 
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 nałożony 

przez odpowiednie przepisy prawa obowiązujące Administratora; 

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

istnienia tego uzasadnionego interesu. 

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

Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.  

8. 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. 

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

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek. 

10. 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; 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 12 z 13 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022 

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH Fundacji Artystyczna Podróż Hestii 

(dalej: „Fundacja APH”) 

1. Administratorem danych osobowych uczestników nominowanych do drugiego etapu Konkursu 

literackiego pod nazwą „Literacka Podróż Hestii” Edycja 2022, o których mowa w § 9 ust. 2 

Regulaminu Konkursu Literacka Podróż Hestii jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii (dalej: 

„uczestnicy nominowani”). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się z 

administratorem danych osobowych: 

1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 

2) telefonicznie, pod numerem: 22 841 89 10, 

3) za pośrednictwem adresu mailowego: konkurs@fundacjaaph.pl. 

2. Fundacja APH przetwarza dane osobowe uczestników nominowanych obejmujące: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wizerunek, w celu wywiązania się z 

obowiązków Fundacji APH wynikających z Regulaminu Konkursu literackiego pod nazwą „Literacka 

Podróż Hestii” Edycja 2022 (dalej: „Konkurs”), prowadzenia sprawozdawczości księgowej i 

podatkowej oraz wypełniania obowiązków Fundacji APH wynikających z przepisów prawa. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez uczestnika 

nominowanego zgoda, prawnie uzasadniony interes Fundacji APH oraz wypełnienie obowiązków 

prawnych przez Fundację APH. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Fundacji APH. Za podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Fundacji APH uważa się przede 

wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz 

archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania komunikacji marketingowej 

związanej z drugim etapem Konkursu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Fundację APH, mają w związku z 

przetwarzaniem następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, 

3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Fundacji APH danych osobowych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

oraz prawo przesłania ich do innego administratora, 

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

mailto:konkurs@fundacjaaph.pl
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6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed  jej 

wycofaniem. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu organizacji 
drugiego etapu Konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych dotyczących wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 
oraz obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących nagród Uczestników.  
 
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w 

celu wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu – bez podania danych osobowych nie jest możliwy 

udział w drugim etapie Konkursu. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją. 

 


