OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie przez
Koszalińską Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury 105 w Koszalinie, pracy wykonanej przez moje
dziecko
………………………………………………...........................................................
(imię i nazwisko dziecka)

na konkurs plastyczny „W pszczelim królestwie ”
organizowany przez tę bibliotekę i Centrum Kultury 105. Moja zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji,
a w szczególności umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
Wyrażam zgodę na wykonanie przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka
podczas finału konkursu „W pszczelim królestwie” 8.12.2018r. oraz na wielokrotne i nieograniczone w
czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie w celach
związanych z działalnością biblioteki i centrum kultury jej promocją oraz promocją akcji „Start-up kultura”.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska mojego dziecka gdyby zostało
laureatem konkursu.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………………
Koszalin, dnia ……………………………………

Podpis: …………………………………….

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Administratorem Pana/Pani danych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, pl. Polonii 1, 75-415
Koszalin.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności w
Konkursie „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania” 2018 Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

