
ZGODA NA PUBLIKACJĘ  utworów poetyckich 
w magazynie internetowym HELIKOPTER 

 
1. Autor: Imię i nazwisko …………………………………………………………… 

Dane kontaktowe: adres email …………………………..………………………………. 

wyraża zgodę na opublikowanie przez Ośrodek Postaw Twórczych swoich wierszy/opowiadań/ utworów,  zwanych 
dalej Utworem/rami w magazynie internetowym HELIKOPTER. 
 

2. Autor oświadcza, że utwory jak i żadne ich części nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności, że utwory 
stworzył samodzielnie. 

3. Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publikację utworu/rów w magazynie internetowym Helikopter w 
taki sposób aby każdy miał do niego dostęp. 

4. Autor oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku oraz biogramu w magazynie 
Helikopter w formie elektronicznej związanej z publikacją jego Utworu oraz  w celach promocyjnych Utworu i 
magazynu Helikopter.  

5. Ośrodek Postaw Twórczych  ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, wynikających z 
opracowania redakcyjnego. Dokonywanie przez redaktora prowadzącego zmian znacznych nie jest możliwe bez 
akceptacji Autora. 

6. Autor zrzeka się wynagrodzenia za publikację utworów.   
7. Wykaz utworów (wpisać tytuły):  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Autor przyjmuje do wiadomości, że:  

a.  Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Ośrodek 

Postaw Twórczych z siedzibą we Wrocławiu (50-538) przy ul. Działkowej 15, Wrocław, RIK 5/92, REGON 930 312 993, NIP: 896 00 07 761. 

b.  Inspektor Ochrony Danych 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan 

pod adresem email: iod@opt-art.net; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor. 

c.  Dane kontaktowe 

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych w OPT, prosimy o kontakt z nami 

pod adresem mailowym: info@opt-art.net 

d.  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

a) OPT może przetwarzać Państwa dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym: publikacji oraz promocji 

publikacji Helikopter, marketingu związanego z publikacją, jak również rozpowszechniania materiałów w nim zawartych w drodze publikacji 

tradycyjnych oraz elektronicznych.  

b) Państwa dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. 

e.  Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom OPT, administratorom systemów informatycznych, 

którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe. 

f.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

g.  Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane: 

a) przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach 

b) do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem. 
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OPT zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów 
je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
h.  Zakres uprawnień 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
i.  Profilowanie 
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu. 
j.  Skarga do organu nadzorczego 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
    

 

    

   Miejsce i data ………………………………………………. /………………../ Podpis Autora  
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