Karta zgłoszenia do konkursu „Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie…”
Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................................
Wiek: ..................................................................................................
Adres: .................................................................................................
Numer telefonu (podany dobrowolnie, ale ułatwi kontakt w sprawie konkursu)
..........................................................................................................
Oświadczenia związane z konkursem

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu „Wiersz o bibliotece, książce,
czytelnictwie…” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie i akceptuję jego
zapisy (wypełnia rodzic/opiekun prawny) *

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego**.........................................................
(imię i nazwisko uczestnika) w konkursie „Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie…”
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie (wypełnia rodzic lub opiekun
prawny) *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego** przez
Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie dla celów związanych z organizacją i realizacją oraz
promocją konkursu „„Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie…” (wypełnia rodzic/ opiekun
prawny) *

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie wyników
konkursu na stronie internetowej www.gbp-wroblew.pl oraz na Facebooku Gminnej Biblioteki
Publicznej we Wróblewie (wypełnia rodzic/ opiekun prawny) *

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 288 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie,
rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego
dziecka/ podopiecznego** ............................................................... (imię i nazwisko) utrwalonego na
przekazanej fotografii przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Wróblewie na potrzeby konkursu
„Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie…” oraz w celu jego promocji na: stronie internetowej
www.gbp-wroblew.pl oraz na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie (wypełnia
rodzic/ opiekun prawny)
....................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę, zapoznał/a się Pan/Pani i akceptuje warunki regulaminu proszę wstawić X
** zaznacz właściwe

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej
RODO, informuję, iż:
1. Administrator Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna we
Wróblewie, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, adres e-mail: bp.wroblew@pbp.sieradz.pl, nr tel. 43 828
66 01.
2. Inspektor Ochrony Danych Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw
związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: bp.wroblew@pbpsieradz.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
organizacji i realizacji oraz promocji konkursu ”Wiersz o bibliotece, książce, czytelnictwie…”, w tym
publikacji wyników konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i e RODO. Dane osobowe będą
przetwarzane również na potrzeby konkursu oraz w celu promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO w związku z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które
uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom,
które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą zostać
ujawnione także osobom odwiedzającym stronę internetową, portal społecznościowy, podmiotowi
dostarczającemu korespondencję, FACEBOOK INC, podmiotowi prowadzącemu
5. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie
z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych
przepisach. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane
osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu,
w jakim zgoda została udzielona.
6. Prawa osób, których dane dotyczą Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych W przypadku, gdy
przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do
wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez
przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:
bp.wroblew@pbp.sieradz.pl.
8. Informacje o wymogu podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zapisania i uczestnictwa
9. Informacja o transferze danych w związku z publikacją na portalu społecznościowym fb. W sytuacji
wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na portalu społecznościowym fb, informujemy, że
dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na
podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Spółka Facebook Inc. w ocenie TSUE nie zapewnia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Zgadzając się na publikację danych osobowych akceptujesz to ryzyko.

