
 

nazwa nagrody 

Pracę zgłasza: dziennikarz      redakcja 
(Właściwe zaznaczyć) 

Dane autora: 

Informacje o pracy zgłoszonej do konkursu: 

Karta zgłoszenia do konkursu
Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich2021-22

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

imię i nazwisko

adres

adres e-mail

telefon

miejsce pracy

krótki życiorys autora 
lub współautorów

prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia

tytuł (ew. podtytuł)

data publikacji (emisji)

miejsce publikacji (emisji)

krótkie streszczenie pracy prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia



Dane redakcji zgłaszającej pracę: 

W przypadku zmiany wskazanego w formularzu zgłoszeniowym adresu i danych kontaktowych, 
uczestnik konkursu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora na piśmie, 
podając nowy adres i dane kontaktowe. 

Karta zgłoszenia do konkursu
Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich2021-22

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

nazwa

adres

dział

redaktor

telefon

adres e-mail



Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

 Oświadczam /y, że: 
przysługują mi / nam prawa autorskie do pracy wskazanej w niniejszej Karcie Zgłoszenia,  
zwanej dalej „pracą”. 

 Praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich 
lub dóbr osobistych, jestem / jesteśmy uprawnieni do zgłoszenia Pracy do konkursu; 
nie ma innych autorów lub współautorów, którzy mogliby rościć sobie prawa do nagrody. 

Udział autorski poszczególnych autorów pracy w % *: 

(*część oświadczenia dotycząca prac zbiorowych, niezbędna do podziału nagrody finansowej) 

Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu o Nagrody 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i akceptuję / akceptujemy jego postanowienia. 

 

Data i czytelne podpisy (osoba lub instytucja zgłaszająca utwór oraz autorzy)

- %

- %

- %



Załącznik do karty zgłoszenia do 
konkursu o Nagrody SDP 2021-2022 r. 

Oświadczenie 
(wypełnia autor utworu oraz podmiot posiadający prawa autorskie) 

1. Oświadczam /y, że:

1) przysługują mi / nam wyłączne prawa autorskie do utworu ………………..……………….……….. 

………………..……………….……………….……………….……………….……………….……………….………… 

zwanego dalej „Utworem” w pełni / w następującym zakresie………………..………………….……


………………..……………….……………….……………….……………….……………….……………….………… 

(niepotrzebne skreślić): 

2) Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub
dóbr osobistych ani nie jest obciążony pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

3) Utwór:

a) nie jest przedmiotem licencji na rzecz osób trzecich,

b) jest przedmiotem licencji na rzecz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
której zakres nie stoi w sprzeczności z zakresem licencji określonym w ustępach 
poniższych. 

(niepotrzebne skreślić – wybrać a lub b) 

2. Niniejszym udzielam / y na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na korzystanie z Utworu na okres 2 lat.

3. W okresie wskazanym w ust. 2 licencja nie będzie mogła zostać przeze mnie / przez nas
odwołana ani wypowiedziana.

4. Licencja obejmuje wprowadzanie do pamięci komputera, a także utrwalanie, zwielokrotnianie,
opublikowanie, rozpowszechnianie oraz wprowadzanie egzemplarzy do obrotu na
następujących polach eksploatacji:

a) drukiem w formie książkowej (wydanie zbiorowe prezentujące prace nagrodzone w
konkursie o Nagrody SDP)

b) na płycie CD / DVD łącznie z wydaniem zbiorowym określonym w punkcie 1)
c) w piśmie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Forum Dziennikarzy”
d) w Internecie na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich www.sdp.pl
e) poprzez publiczne odtwarzanie podczas spotkań, konferencji, debat i uroczystości

rozdania Nagród SDP, organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

5. Z tytułu eksploatacji na polach wymienionych w ust. 4 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
nie będzie osiągać zysku (eksploatacja w celu niekomercyjnym).

6. W uzasadnionych przypadkach warunki licencji mogą zostać zmienione za porozumieniem
stron, przy zachowaniu formy pisemnej.

(Data i czytelny podpis autora zgłoszonego utworu / podmiotu posiadającego prawa autorskie) 

http://www.sdp.pl


Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 

 Ja niżej popisana/podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000110216, ul. Foksal 3/5, 00-366 
Warszawa, moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, w celu wzięcia udziału 
w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Podanie przeze mnie danych 
osobowych jest dobrowolne. 

 

Data i czytelne podpisy osób, których dane wskazano w Karcie Zgłoszenia. 



Klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej 
„RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu: 
wzięcia przez Panią/Pana udziału w Konkursie o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy  
Polskich, wykonywania licencji praw autorskich na pracy zgłoszonej do konkursu
w zakresie tej licencji oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze (podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych).

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią: art. 6 
ust.1 lit. a RODO (w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody w celu 
wzięcia udziału w Konkursie), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonywania licencji praw  
autorskich) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi 
informatyczne, prawne, doradcze oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych 
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do 
czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych, 
rachunkowych i archiwizacyjnych), wygaśnięcia praw z licencji oraz upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi 
udział w Konkursie.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/
Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.
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