Wrocławski Program Wydawniczy
Ścieżka dla autorów
Nabór na rok 2020
1. Dane osobowe wnioskodawcy
Imiona i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nr PESEL

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny – jeśli inny niż adres zameldowania

Adres email

Nr konta bankowego

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego

Nr telefonu

2. Krótki biogram (do 1000 znaków ze spacjami).

3. Czy należy Pan/Pani do któregoś ze stowarzyszeń zrzeszających twórców lub tłumaczy literatury (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Unia
Literacka, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury lub inne)? Jeśli tak, proszę wymienić jego
nazwę.

Proszę wybrać
Nie
Tak

4. Bibliografia z uwzględnieniem listy pozycji, które wnioskodawca w ciągu ostatnich 5 lat
napisał lub przetłumaczył i wydał w postaci książkowej (oznaczonej numerem ISBN) lub
opublikował (co najmniej 5 tekstów – proza lub wiersze) w czasopismach bądź antologiach
(oznaczonych numerami ISSN lub ISBN). Nie dotyczy członków stowarzyszeń, o których
mowa w pkt. 3.

5. Syntetyczny opis planowanej publikacji (prozy, poezji, dramatu, komiksu, powieści graficznej), której fragment przedkładany jest we wniosku.

6. Zgłaszany roboczy fragment utworu literackiego bądź przekładu (od 7000 do 9000
znaków ze spacjami dla utworu prozatorskiego, dramatycznego, scenariusza komiksu lub
powieści graficznej, lub do 5 utworów poetyckich).

7. Wersja oryginalna fragmentu utworu literackiego w przypadku zgłoszenia fragmentu
przekładu.

8. Autor, tytuł oraz język oryginału w przypadku zgłoszenia fragmentu przekładu.

9. Czy posiada Pan/Pani zgodę właściciela praw autorskich do utworu podstawowego na
dokonanie przekładu, korzystanie z niego i rozporządzanie nim?

Proszę wybrać
Nie
Tak
10. Czy rozlicza Pan/Pani podatek dochodowy od osób fizycznych i składa zeznanie podatkowe (PIT) we Wrocławiu?
Proszę wybrać
Nie
Tak

11. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę?

Proszę wybrać
Nie
Tak
12. Czy pobiera Pan/Pani rentę lub emeryturę, której wysokość przekracza minimalną pensję krajową (w roku 2020 to 2600 zł brutto)?

Proszę wybrać
Nie
Tak

13. Czy w ciągu 4 pierwszych miesięcy 2020 roku z tytułu umowy o pracę lub wynagrodzenia
z tytułu udzielenia licencji, lub z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do własnych utworów/tłumaczeń uzyskał/a Pan/Pani dochód, którego wartość przekracza czterokrotność minimalnej pensji krajowej za ten okres (2600 zł brutto * 4 = 10 400 zł brutto)?
Proszę wybrać
Nie
Tak

14. Czy jest Pan/Pani stypendystą/stypendystką programów MKiDN lub stypendialnych programów samorządowych?

Proszę wybrać
Nie
Tak

ZGODA WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Proszę zaznaczyć zgody w oznaczonych polach. W polach oznaczonych „*” zgoda jest
wymagana do wzięcia udziału w Naborze.
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na:
*
przetwarzanie przez Strefa Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia w dniu 02.07.2012r. pod nr
37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81, REGON 021907538 i przez podmioty z nią współpracujące ( w tym Współorganizatora – Wrocławski Dom Literatury) lub na jej zlecenie biorące
udział w realizacji Naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego – ścieżka dla autorów
na rok 2020, podanych w toku Naboru, a tu w niniejszym formularzu, moich danych osobowych w celu przeprowadzania Naboru i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji, ogłoszenia wyników naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
przetwarzanie moich danych w przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania o kolejnych naborach, w tym skontaktowania się ze mną w tym celu na dane kontaktowe
podane w formularzu, w tym adres e-mai i telefon kontaktowy
zgoda niniejsza wymieniona w punkcie 2) obejmuje przekazywanie danych odbiorcom
i osobom trzecim celem ich przetwarzania zgodnie z zakresem zgody.
*
Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że:
moje dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na
jego zlecenie w celu przeprowadzania Naboru i w związku z wykonywaniem postanowień
Regulaminu naboru, a w szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami, a także
ogłoszenia wyników naboru na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, nie dłuższy niż
okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją Naboru;

Administratorem moich danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B. Inspektorem Ochrony Danych ze Strony SKW jest Pan Sebastian Sobecki (dane kontaktowe: iod@
strefakultury.pl); aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie: www.strefakultury.pl. przysługuje mi prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo skargi na niezgodne
z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) lub sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 pkt e) i f) RODO z uwagi na szczególną sytuację osoby której dane dotyczą,, a także
prawie żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przeniesienia danych ujętych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do
udziału w Naborze (a więc danych wymaganych we Wniosku) oznacza rezygnację z udziału
w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej
udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w punkcie 1. podpunkt 2), może zostać
wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Administrator może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i okresie uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
w tym w celu ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów.
Organizator w celu realizacji postanowień Regulaminu Naboru może przekazywać dane
osobowe podmiotom współpracującym z nim przy organizacji naboru, jak i realizacji WPW
– ścieżka dla autorów, w tym Współorganizatorowi, którym jest Wrocławski Dom Literatury.
Podmioty te będą miały prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie zgody udzielonej na
ich przetwarzanie na rzecz Organizatora.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując
w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

