ALIĜILO
al la literatura konkurso „Esperanto ligas homojn” por rakonto
sub la titolo „Mi estas civitano de la mondo”
Antaŭnomo, nomo……………………………………………………………………………………………
Pseŭdonimo……………………………………………………………………………………………………………
Retadreso:………………………………………………………………………………………………………………...
ATENTU:
la deklarojn marku per la signo X en la kampoj ☐ (forstreku la nenecesajn deklaraĵojn).
Jene mi deklaras, ke mi aliĝas al la literaturan konkurson „Esperanto ligas homojn” por rakonto sub la titolo „Mi estas
civitano de la mondo” per mia verko kaj samtempe:
☐Mi deklaras, ke mi legis la Konkursan Regularon kaj mi akceptas ĉiujn ĝiajn punktojn.
☐Mi deklaras, ke mi havas ekskluzivan aŭtoran rajton (personan kaj kapitalan) al la verko liverata al la Konkurso;
☐Mi deklaras, ke la personaj kaj kapitalaj rajtoj por la Verko neniel estas limigitaj aŭ ŝarĝitaj per la rajtoj de aliuloj kaj
ke la Verko ne kontraŭas ies rajtojn;
☐Mi deklaras, ke mi ne donis permeson al alia persono por uzi la liveratan Verkon;
☐Mi deklaras, ke mi cedas al la Organizantoj la rajton disponi je la Verko je ĉiuj kampoj de ekspluatado, kaj precipe je:
1) konstanta aŭ portempa konservado aŭ multobligado parte aŭ tute, per ajnaj rimedoj en ajna formo,
sendepende de la formato, sistemo aŭ normo, inter tio per presado, magneta registraro, en cifereca tekniko aŭ
per enkomputiligo kaj portempa aŭ konstanta konservado aŭ multobligado de tiaj registraĵoj, inkluzive de
produktado de kopioj kaj ajna uzado kaj disponigado de la kopioj,
2) merkatigo, pruntedonado aŭ ludonado de la originalo aŭ ekzempleroj de la Verko,
3) publika disvastigado, precipe spektigado, publika legado, sendado kaj resendado en ajna sistemo aŭ normo,
kaj ankaŭ publika disponigado de la Verko en tiu maniero, danke al kiu ĉiu povos aliri ĝin en loko kaj tempo de
si elektita, precipe elektronika laŭdezira disponigado,
4) disvastigado en presita formo,
5) disvastigado en Interreto kaj en internaj retoj,
6) cifereca konservado, plurmedia transsendado,
7) utiligado de la Verko aŭ ĝiaj ajnaj partoj en prezentaĵoj,
8) la rajto uzi la Verkon por merkatikaj aŭ propagandaj celoj, t.e. reklamo, sponsorigado, vendado-diskonigado,
ka jpor marki aŭ identigi varojn aŭ produktojn aŭ aliajn manifestiĝojn de la aktiveco, objektojn de ĝia kvalito,
kaj por edukaj aŭ trejnadaj celoj,
9) la rajto disponigi prilaboraĵojn de la Verko kaj la rajto disponigi ilin je uzado.
☐Mi deklaras la permeson uzi personajn datumojn de mi/de mia infan  cele de realigo de la konkurso konforme al la
Decido de Eŭropa Parlamento kaj Konsilio (de EU) 2016/679 de la 27a de aprilo 2016 pri protektado de fizikaj personoj
je uzado de personaj datumoj kaj pri libera fluo de tiaj datumoj, kaj nuligo de la leĝo 95/46/WE (ĝenerala decido pri
protektado de datumoj, Leĝaro de EU UE.L.2016.113.1) kaj pola Leĝo de la 10a de majo 2018 pri personaj datumoj
(Dz. U. el la jaro 2018 pkt. 1000).

…………………………………………..
dato, subskribo de unu el la gepatroj/leĝa reprezentanto
[kaze de neplenkreskuloj]





…………………………………………………………..
dato, legebla subskribo de la Aŭtoro

Forstreku la nenecesan vortumon.

Informa klaŭzo
Konforme al la art. 13 de la Decido de Eŭropa Parlamento kaj Konsilio (de EU) 2016/679 de la 27a de aprilo
2016 pri protektado de fizikaj personoj je uzado de personaj datumoj kaj pri libera fluo de tiaj datumoj, kaj
nuligo de la leĝo 95/46/WE (ĝenerala decido pri protektado de datumoj, Leĝaro de EU UE.L.2016.113.1) ni
informas, ke:
1. La administranto de viaj personaj datumoj estas Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki en Bjalistoko kun
la sidejo en Bjalistoko, str. Marii Skłodowskiej-Curie 14A,
15-097 Białystok;
2. Podlaĥia Libraro nomumis inspektoron de datumprotektado, kiun eblas kontakti per la retadreso
iod@ksiaznicapodlaska.pl je ĉiu afero ligita kun uzado de viaj personaj datumoj;
3. Viaj personaj datumoj estos uzataj por realigi la literaturan konkurson „Mi estas civitano de la
mondo” organizata en Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki en Bjalistoko;
4. Viaj personaj datumoj estos uzataj je la limo de identigaj datumoj: familia nomo, antaŭnomo,
pseŭdonimo, retadreso;
5. Viajn personajn datumojn ricevos la kunorganizanto — Bjalistoka Esperanto-Societo;
6. Viaj personaj datumoj ne estos transdonataj al alia lando;
7. Viaj personaj datumoj estos uzataj por elekti premiitojn de la konkurso, kaj poste, kaze de
nepremiitaj verkoj, ili estos forviŝitaj;
8. Post la fino de la konkurso familiaj nomoj kaj antaŭnomoj de premiitoj estos uzataj en presita formo
por nelimigita tempo;
9. Vi havas la rajton aliri la enhavon de viaj datumoj kaj la rajton korekti, forviŝi, limigi la uzadon, la
rajton transsendi la datumojn, la rajton protesti;
10. Vi havas la rajton plendi ĉe la supera organo se vi decidos, ke la uzado de viaj personaj datumoj
kontraŭas la ĝeneralan decidon pri la protektado de personaj datumoj de la 27a de aprilo 2016 ;
11. La decido disponigi viajn personajn datumojn estas propravola;
12. Viaj personaj datumoj ne estos profilataj.

