Karta zgłoszenia do konkursu
SUPERCZYTELNIK WAKACJI 2020
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przemyślu,
ul. Grodzka 8, zwanym w dalszej części ADO
2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ADO jest możliwy pod adresem: iod@biblioteka.przemysl.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego laureatów,
b) publikacji wizerunku uczestników konkursu w postaci fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas
trwania konkursu na stronie internetowej ADO, wykorzystanie ich w materiałach informacyjnych
i promocyjnych (publikacje, prasa, Internet)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
a) zakończenia konkursu
b) cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
5) Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
oraz prawo do przenoszenia danych,
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli Pan/Pani odmówi nie będziemy mogli zaprosić dziecka do
udziału w konkursie.

Imię i nazwisko uczestnika ...................................................................................................................................

Nr telefon kontaktowego ……………………..... lub e-mail ……………………........................................................

Wyrażam zgodę(1) na przetwarzanie przez organizatorów (nazwa konkursu) moich danych
osobowych/danych mojego podopiecznego/ wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami
Rozporządzenia 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.
………………………………………………………………………...
Data
Podpis Rodzica/ Opiekuna
TAK
NIE Wyrażam zgodę(y) na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego/mojego dziecka/podopiecznego w związku z udziałem w konkursie SUPERCZYTELNIK WAKACJI 2020,
którego organizatorem jest Przemyska Biblioteka Publiczna. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż
fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas podsumowania konkursu mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej, wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych (publikacje, Internet, w
tym media społecznościowe) Przemyskiej Biblioteki Publicznej.
………………………………………………………………………...
Data
Podpis Rodzica/ Opiekuna

1) Zgoda ta jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
Akceptacja zgody lub jej odrzucenie następuje poprzez zakreślenie pola wyboru

