KARTA ZGŁOSZENIA
DO AKCJI

„ DINOZAURY WYGINĘŁY! – CZY ABY NA PEWNO?”

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko.....................................................................................
………………
(podpis uczestnika)

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………….............................................................. w akcji„ Dinozaury wyginęły! –
czy aby na pewno?”. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku,
ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

…………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku,
ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
3. Dane Uczestnika, Rodzica/Opiekuna prawnego będą przetwarzane zgodnie z następującymi
celami:

- przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu i przyznania nagród na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania publicznego lub w ramach sprawowania władzy
publicznej w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
- rozpowszechnienia i upublicznienia wizerunku Uczestnika na stronie internetowej Organizatora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego.
4. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Biblioteki.
5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu oraz zgodnie z wymaganiami
prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na publikację na stronie internetowej
wizerunku Uczestnika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody
można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail: iod@zeto.lublin.pl lub adres
korespondencyjny zawarty w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul.
Stawki 2, Warszawa, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
wzięcia udziału w konkursie. Dane przetwarzane na podstawie zgody są dobrowolne i ich
niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.

