Telefon kontaktowy:
Oświadczenia obowiązkowe

1.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………….……………………………….. (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym „Święty Mikołaj w oczach dzieci” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kraśniku,
ul. Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik

……………...…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

2.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną i akceptuję jej postanowienia.
………………………………………………....

podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzania wizerunku dziecka *
Wyrażam /nie wyrażam/ zgodę/y na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kraśniku danych osobowych mojego dziecka
………….……………………………………………………..… (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku i nieodpłatne ich
wykorzystanie poprzez upublicznienie zdjęć na stronie internetowej oraz na Fb Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo
ani terytorialnie.
………………………………………

*zgoda jest dobrowolna

podpis rodzica/opiekuna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem 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 osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów, przyznania nagród, publikacji wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w zw. z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach;
b) promocji prac konkursowych poprzez upublicznienia danych osobowych Uczestnika, w postaci: imienia, nazwiska, klasy, szkoły i wizerunku na stronie
internetowej Administratora na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane Uczestnika będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu
dla Urzędu.
5) Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny 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. A w przypadku zgody, do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda
została udzielona.
6) Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
7) W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można
wycofać, kierując żądanie na adres siedziby Administratora lub na adres email: iod@zeto.lublin.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9) Podanie Państwa i dziecka danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w konkursie.
Wyrażenie zgody na upublicznienie danych Uczestnika w publikacjach, na stronie internetowej jest dobrowolne i jej brak nie będzie miał wpływu na
udział w konkursie.

