KARTA ZGŁOSZENIOWA
Konkurs fotograficzny: „NASZE ZWIERZAKI”
IMIĘ I NAZWISKO
Autora pracy
WIEK
KLASA/GRUPA PRZEDSZKOLNA
ADRES
ulica, miasto
SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
nazwa/adres
IMIĘ I NAZWISKO
RODZICA/OPIEKUNA
pod kierunkiem, którego praca została wykonana
TELEFON

Oświadczenie rodziców
*Zapoznałam/em się z treścią i warunkami Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję.
*Dziecko jest autorem dostarczonej pracy i posiada do niej prawa autorskie, nie naruszając praw
autorskich osób trzecich.
*Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie zgłoszonej przez dziecko pracy
konkursowej.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie
z Rozporządzenie 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 przez organizatora
konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie
z regulaminem konkursu.
*Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego
syna/córki ………………………………………………..…… zarejestrowany podczas realizacji
konkursu na stronie internetowej Biblioteki, profilach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę
oraz w mediach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

……………………………………….
podpis rodzica /opiekuna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B,
19-300 Ełk.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 87 621-80-89 lub pod adresem e-mail:
ido@biblioteka.elk.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć .
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

