
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

KONKURS RECYTATORSKI  

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE „WIOSNA POETCKO” PORĘBA 2022 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU  

1. ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE UCZESTNIKA NIEPELNOLETNIEGO (wypełnia tylko 

rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego) Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka w konkursie recytatorskim pt.: „WIOSNA POETYCKO” organizowanym przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Porębie.  

 

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

Miejscowość, data                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KARCIE ZGŁOSZENIA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu:  

1) udziału w konkursie,  

2) publikacji imienia i nazwiska uczestnika na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu:  

a) na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie,  

b) na portalu społecznościowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie. Wyrażona zgoda może 

być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

mailowy: biblioteka@mbpporeba.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.  

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA Wyrażam zgodę na zamieszczenie 

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 

z późn. zm.) w celach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Porębie: a) na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie, b) na portalu społecznościowym Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Porębie. Wyrażona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biblioteka@mbpporeba.pl. 

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

4. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE WARUNKI PRZEWIDZIANE W 

REGULAMINIE KONKURSU.  

5. OŚWIADCZAM, ŻE PODANE DANE OSOBOWE SĄ PRAWDZIWE. 6. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI 

NASTĘPUJĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane 

osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO). Niniejszym informujemy, że dane 



osobowe Pani/Pana lub dane osobowe Pani/Pana dziecka (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich) będą przetwarzane w niżej opisany sposób:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Miejska Biblioteka Publiczna Porębie, ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba, e-mail: 

iodo@mbpporeba.pl, tel. 32 67 71 073.  

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

iodo@mbpporeba.pl pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia i 

realizacji konkursu oraz w celach promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie.  

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych dziecka jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub może odbywać się na podstawie wyrażonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO).  

5. Dane osobowe Pani/Pana lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do 

wykonania obowiązku archiwizacyjnego.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 

osobowych Pani/Pana dziecka, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo 

do jej wycofania. 7. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg umożliwiający uczestnictwo w 

konkursie.  

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

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

Miejscowość, data                                                     Czytelny podpis lub rodzica/opiekuna prawnego 


