
          Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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), informujemy, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

inspektor@biblioteka.belchatow.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia  

XXV Konkursu o Regionie „Między rajem a węglem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w tym wizerunku). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 

realizacji  

ww. celu.  

5. Odbiorcą podanych danych osobowych, w tym wizerunku, może być podmiot, z którym 

Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych. 

6. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski z zastrzeżeniem 

ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. 

7. Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 

wizerunek do momentu wycofania zgody. 

8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego 

ma Pani/Pan również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem podanych 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.  

……………………………………………….……………. 

 ( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  



 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 udostępniam Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego  

w Bełchatowie dane osobowe mojego dziecka:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły: …………………………………….………………………………………………... 

Adres szkoły:……………………………………………………….……………….……………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………. 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,   

 zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w ww. celu, 

 wyrażam zgodę na utrwalenie przebiegu wydarzenia dowolną techniką (w tym nagranie 

audio oraz wideo) oraz późniejsze nieodpłatne przechowywanie i odtwarzanie utrwalonego 

materiału – zarówno w całości, jak i we fragmentach, a zgoda ta nie będzie ograniczona 

czasowo ani terytorialnie, 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę zdjęć i materiałów filmowych  

z wizerunkiem mojego dziecka w celach informacyjno-promocyjnych: w dowolnych 

mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych,  

w wydawnictwach Biblioteki oraz jej publikacjach typu: ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, 

ulotki, itp. 

 

………………….……………………..….…………………… 

  ( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )  

 

 


