Gostynin, dnia …................................................................
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu ,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma ...”

ZGODA
1. Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
(imię i nazwisko)
....................................................................................................................................................
w Konkurskie ,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma ...”.
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka w bazie danych prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina
z siedzibą w budynku MCK ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin w celach związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego rodzica/opiekuna zostaną
usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie. Fakt niepodania danych osobowych skutkuje niemożnością
wczestniczenia w Konkurskie. Dotyczy to również rodziców/opiekunów niepełnoletnich Uczestników
Konkursu.
3. Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie w ochronie danych) informujemy, iż adminstratorem danych osobowych Pani/Pana
dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie z siedzibą w budynku
MCK ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia
skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych dziecka do organu własciwego ds. ochrony
danych osobowych.
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją Konkursu. Możliwa
forma rozpowszechniania wizerunku, jako prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika Konkursu
to publikacje, prezentacje, Internet, telewizja, wystawy.
…................................................................................................................
podpis

