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Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 1 
do konkursu Gryfik 2022 – konkurs na ilustracje do serii książeczek wspomagających rozwój dzieci, którego 

organizatorem  jest firma Gryf Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamińskiego 18/39.

1. Zgłaszana praca jest pracą: (właściwe zakreślić „x”) �  indywidualną: tylko 1 autor 
�  zbiorową, łącznie 2 autorów 
�  zbiorową, łącznie 3 autorów 

2. Dane autora/autorów:

Imię i Nazwisko, wiek:  ……………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail:  ……………………………………………………………………………….. 
Kontaktowy numer telefonu: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko, wiek:  ……………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail:  ……………………………………………………………………………….. 
Kontaktowy numer telefonu: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko, wiek:  ……………………………………………………………………………….. 
Adres e-mail:  ……………………………………………………………………………….. 
Kontaktowy numer telefonu: ……………………………………………………………………………….. 

Wykształcenie/ doświadczenie związane z projektowaniem graficznym, pracą z dziećmi lub motywacja do 
udziału w konkursie (max 250 znaków):

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

3. Oświadczenie

Oświadczam,  że nadesłany projekt w postaci 4 ilustracji na zadane tematy, jest tworem nowym i oryginalnym 
i posiadam do niego nieograniczone prawa autorskie. Przesłany projekt w swojej treści ani formie, w całości ani 
żadnej z jego części nie narusza praw osób trzecich i nie jest obciążony zobowiązaniami na ich rzecz.  

Ponadto nie jest i nie będzie w trakcie przeprowadzania konkursu, przedmiotem takiego zobowiązania i do 
zakończenia konkursu nie będzie zgłaszany w innych konkursach oraz nie stanie się w trakcie trwania konkursu 
przedmiotem umowy przekazania majątkowych praw lub udzielania licencji innym podmiotom.  

Mam świadomość że przyjęcie nagrody w konkursie będzie wiązało się z przeniesieniem majątkowych praw 
autorskich projektu na Organizatora i podpisaniem stosownej Umowy. 

Podpis autora/autorów:………………….. dn.…………………. 
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Właściwe odpowiedzi zakreślić „x”: 

4. Zgoda na wykorzystanie projektu do celów konkursowych i promocyjnych

TAK NIE Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanego projektu w celach przeprowadzenia 
konkursu oraz promocyjnych przez Firmę Gryf Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Wszystkie dane podaję dobrowolnie. 

� � 

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

TAK NIE Niniejszym oświadczam, że  zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu 
Gryfik 2022 – konkurs na ilustracje do serii książeczek wspomagających rozwój dzieci  
tym samym zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także 
potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału 
w konkursie. 

� � 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

TAK 
� 

NIE 
� 

TAK 
� 

NIE 
� 

TAK 
� 

NIE 
� 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gryf Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Kamińskiego 18/39 (dalej: Organizator), moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji konkursu Gryfik 2022 – konkurs na ilustracje do serii 
książeczek wspomagających rozwój dzieci zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych, dobrowolnie przeze mnie 
podanych w Zgłoszeniu do konkursu, w bazie danych Organizatora, która może posłużyć 
do naboru do przyszłych projektów, nawiązywania kontaktu i współpracy. Mam 
świadomość, że przysługuje mi prawo do wglądu, korekty, uzupełnienia oraz usunięcia 
moich danych osobowych w tej bazie, na mój wyłączy wniosek. 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej 
na adres info@gryfdirect.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podpis autora/autorów:……………………………..………………..       dn.…………………. 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gryf Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kamińskiego 18/39. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw
przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem: info@gryfdirect.pl

2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami 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.
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