
 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

ORGANIZOWANYM PRZEZ BIBLIOTEKĘ EUROREGIONALNEGO CENTRUM 
KULTURY I KOMUNIKACJI W PIEŃSKU 

 

…………………………………………………………                                                                                   
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania i numer telefonu 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko dziecka) 

w konkursie na recenzję książki przeczytanej w wakacje organizowanym przez Bibliotekę 

Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w dniach od 01.07.2020 r. do 

31.08.2020 r.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie ww. danych osobowych zgodnie z afi.6 ust. I lit. 

a 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 ochłonie danych) 

         Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie 

wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) na potrzeby promocji ww. wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym. Dokumentacja wizualna może zostać udostępniona na stronie 

internetowej Organizatora oraz oficjalnym profilu społecznościowym na Facebooku   

 

 

                                                                                                      ………………………………………………….. 

                                                                                                                  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOSĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji  

z siedzibą w Pieńsku 59-930, przy ulicy Hutniczej 23 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: mdk.piensk@wp.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez email: iod@piensk.com.pl    Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podejmowania działań promocyjno- 

 Informacyjnych, które będą realizowane w trakcie konkursu oraz w okresie 12miesięcy od  

 zakończenia. 

ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na 

podstawie przepisów prawa, na stawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art, ust. 

1 lit. a RODO). 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia konkursu. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkowało niemożnością wzięcia udziału w konkursie. 

 


