Zgłoszenie do konkursu plastycznego „VIVA ITALIA!”
Autor: _____________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko _____________________________________________________________________
Telefon ____________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz przetwarzanie przez
Koszalińską
Bibliotekę
Publiczną
pracy
wykonanej
przez
moje
dziecko
………………………………………………………………………………………… na konkurs plastyczny VIVA ITALIA!
Organizowany przez tę bibliotekę. Moja zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności
umieszczenie pracy na wystawie pokonkursowej w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
……………………………………………………………………………..
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka objętych
zgłoszeniem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego VIVA ITALIA! organizowanego
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości
imienia, nazwiska mojego małoletniego dziecka na stronie internetowej KBP - www.biblioteka.koszalin.pl.
Wyrażam zgodę na wykonanie przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną zdjęć z wizerunkiem mojego
dziecka podczas finału konkursu VIVA ITALIA! w czasie trwania Włoskiej Nocy w Bibliotece w dn.
26.04.2019 oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć na stronie
internetowej KBP www.biblioteka.koszalin.pl, a także na fanpage’u Facebookowym KBP, zgodnie z
regulaminem i zasadami obowiązującymi na portalu społecznościowym. Wyrażam zgodę, aby wizerunek
mojego małoletniego dziecka był wykorzystywany w celach związanych z działalnością promocyjną
biblioteki i w celach marketingowych.
……………………….………………….…………………………..
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

* niepotrzebne skreślić

Integralną częścią zgłoszenia jest klauzula informacyjna. Prosimy o zapoznanie się z nią.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac
Polonii 1, 75-415 Koszalin
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iodo@biblioteka.koszalin.pl
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „VIVA ITALIA!” , zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani /Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach
internetowych Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym
zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu)
przez okres 6 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
w granicach określonych w przepisach prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia
konkursu
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

