Karta zgłoszenia do Konkursu Czytelnik Roku 2019
organizowanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju

……………………………………..…………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie Czytelnik Roku 2019.
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny dziecka wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia w celach
niezbędnych do uczestniczenia dziecka w konkursie Czytelnik Roku 2019.
…………………………………
(data)

………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju, zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany
podczas realizacji konkursu w mediach: internecie, prasie, telewizji.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany do celów:
- związanych z realizacją, promocją i dokumentacją konkursu Czytelnik Roku 2019
- informacyjnych i promujących działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w JastrzębiuZdroju.

…………………………………
(data)

………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy:
•

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w JastrzębiuZdroju, adres: ul. Wielkopolska 1 a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
NIP 633-000-95-56, REGON 001003992
e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697, 32 4716768
Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl

•

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i uczestnictwem
w Konkursie Czytelnik Roku 2019.

•

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

•

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę wycofać.

•

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego
przetwarzanie danych osobowych.

•

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka w konkursie
Czytelnik Roku 2019. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału dziecka w konkursie.

•

Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia, rozliczenia
i archiwizacji dokumentacji dotyczącej konkursu.

•

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje zautomatyzowanych
decyzji na podstawie analizy danych.

Jastrzębie-Zdrój, dnia …………………………

…………………………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

