
 

 Karta zgłoszenia do konkursu /Oświadczenie 

Tytuł zadania:  Konkurs Świąteczne Impresje VIII – Gwiazdka na choinkę 

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach– Oddział dla Dzieci 

Niniejszym zgłaszam moje dziecko: 

......................................................................................................................................................................................................... 

                  (imię, nazwisko, szkoła, klasa) 

 do udziału w konkursie Konkurs Świąteczne Impresje VIII – Gwiazdka na choinkę. 

Imię i nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna  

………………………………………………… 

 

W trybie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary 

(MBP Żary). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@odoplus.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana dziecka w zakresie imienia, nazwiska, nr szkoły i klasy jest 

art. 6 ust 1 lit b. 

4. Podanie danych jest konieczne, jeżeli wyrażacie Państwo chęć, aby Wasze dziecko wzięło udział w konkursie.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia konkursu. 

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetaczane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również 

przesyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.        

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich 

usunięcia jeżeli przetwarzanie narusza przepisy prawa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego. 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć na stronie www, Facebooku              

oraz w siedzibie organizatora konkursu. 

............................................................. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 
 

W trybie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary 

(MBP Żary). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@odoplus.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana dziecka w postaci wizerunku jest art. 6 ust 1 lit a czyli 

Pani/Pana zgoda. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli wyrażacie Państwo chęć, aby wizerunek Waszego dziecka publikowany 

został przez organizatora konkursu.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia konkursu lub do momentu wycofania zgody. 

6. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetaczane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również 

przesyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.        

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich 

usunięcia, jeżeli przetwarzanie narusza przepisy prawa lub wycofanie przez Państwa zgodę na przetwarzanie. 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


