Załącznik do regulaminu konkursu: POCZTÓWKA Z POLSKI

Oświadczam, ze zapoznałem(am) się z poniższą klauzulą informacyjną:

Oświadczenie Rodziców/opiekunów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Wyrażam(y) zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki
………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka - wiek)
w Konkursie plastycznym „Pocztówka z Polski” organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczna im. C.K. Norwida
w Bolesławcu – Filię nr 1
2. Oświadczam(y), że praca złożona na Konkurs plastyczny „Pocztówka
z Polski” została wykonana samodzielnie.
3. Akceptuję(my) Regulamin Konkursu „Pocztówka z Polski”.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bolesławcu im. C.K. Norwida
w Bolesławcu na potrzeby Konkursu „Pocztówka z Polski”
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatna publikację wizerunku mojego dziecka
utrwalone w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu video.

…………………………………….
Miejscowość, data

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
C.K. Norwida w Bolesławcu, z siedzibą w 59-700 Bolesławcu, ul. Sądowa 8;
2) Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w
Bolesławcu jest Pani Anna Strychalska dane kontaktowe: tel. /75/ 732-44-19 w. 21, adres email: administracja@mbp.boleslawiec.pl:
3) Dane osobowe Twojego dziecka zawarte w formularzu zgłoszeniowym (oświadczeniu)
przetwarzane będą w celach statutowych t.j, uczestniczenie w konkursie „Pocztówka z Polski”;
oraz przez okres niezbędny przez jaki dane osobowe powinny być przetwarzane.
4) Podanie danych osobowych Państwa dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celów statutowych zawartych w punkcie 3 Klauzuli Informacyjnej.
5) Dostęp do danych osobowych Państwa dziecka będą mieli tylko upoważnieni
pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
6) Dane Państwa dziecka będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest
niezbędne do celów dla którego są przetwarzane.
7) Dane Państwa dziecka udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i
zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

…………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna/

11) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych .

…………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

