KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Do udziału w w zajęciach wakacyjnych „ Wakacje w stylu etno” w terminie 25.07 – 05.08.2022 r.
w godz. 11.00 - 13.00, których organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci
w Ełku.
Imię i nazwisko dziecka
.............................................................................................................................
Wiek dziecka:
.............................................................................................................................
Adres zamieszkania:
............................................................................................................................
Imię i nazwisko
Opiekuna...........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:................................................................................
Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach podczas wakacji w MBP w Ełku.
□ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć w MBP
□ Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć w MBP
Oświadczenie rodziców
*Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..……
zarejestrowany podczas realizacji zajęć. 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
….....................................................

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. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 621-80-89 lub pod
adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3. 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
4. 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
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zajęć wakacyjnych w bibliotece.

