Załącznik nr 1 do Regulaminu
w Zarz. nr 28 / 2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2020 r.

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Ja, niżej podpisany/a, _______________________________________(imię i nazwisko),
jako rodzic/przedstawiciel ustawowy _________________________________, (imię i
nazwisko dziecka) niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie przez niego/nią udziału w
Konkursie plastycznym „Wszystkiego najlepszego, Biblioteko” i akceptuję regulamin tegoż
konkursu.
Wyrażam także zgodę na to, by nadesłany projekt był nieodpłatnie wykorzystywany
w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych, np. publikacje
drukowane i cyfrowe, strony internetowe, media społecznościowe należące do Organizatora,
wszelkie materiały promocyjne, prezentacje, wystawy, z możliwością zwielokrotnienia
i wprowadzenia do obrotu.
……………………………

miejscowość i data

………………………………………………………

czytelny podpis

Załącznik nr 1 do Regulaminu
w Zarz. nr 28 / 2020
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy
do Konkursu plastycznego „Wszystkiego najlepszego, Biblioteko”
organizowanego przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

1. Imię i nazwisko autora pracy _____________________________________________________
2. Wiek ________________________________________________________________________
3. Imię i nazwisko opiekuna prawnego________________________________________________
4. Dane kontaktowe opiekuna
nr tel. _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu „Wszystkiego
najlepszego, biblioteko!” w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacji, podsumowania,
współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w
Gdańsku.
……………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………………
czytelny podpis

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy że:
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi
sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email:
wbp@wbpg.org.pl.
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl.
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie „Wszystkiego najlepszego, biblioteko!”
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome
uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w
wydarzeniu.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody oraz przez 30 dni po jej cofnięciu w celu
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy
publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane
za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
Prawa osób
Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki
2,
00-193
Warszawa,
e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania
żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania
przez nas tych danych.

