
Klauzula Informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej z siedzibą 08-110 

Siedlce, ul. Asłanowicza 2 tel: 25-6441716 , mail: sekretariat@bpsiedlce.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach możliwy jest pod  

adresem email: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji konkursu. 

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w 
celu realizacji wnioskowanych świadczeń w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

 

Załącznik 1 do regulaminu konkursu 

Mińsk Mazowiecki, ……………….2018 r. 

 

 

Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko:  ……………………………………… 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………. 
 

w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Mińsku 

Mazowieckim oraz Szkoły Salezjańskie pod nazwą: 

VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

Wyrażam dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Bibliotekę 

Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach w celu identyfikacji uczestników konkursu, właściwemu 

przeprowadzeniu konkursu, wyłonieniu zwycięzców wraz z przyznaniem nagród oraz w innych celach 

organizacyjnych, związanych tylko i wyłącznie z przedmiotowym konkursu, 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. 

 

……………………………………. 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 

r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przetwarzanie i wykorzystanie 

wizerunku mojego i mojego dziecka w formie zdjęć, filmów oraz nagrań dźwiękowych wykonanych podczas 

przedmiotowego konkursu, w ramach uczestnictwa. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na wykorzystanie 

ww. danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim, dla celów 

marketingowych i promocyjnych Biblioteki. Miejscami publikacji będą m.in. oficjalna strona internetowa 

Biblioteki, oficjalny profil Biblioteki na portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzony przez Bibliotekę, 

materiały reklamowe w formie elektronicznej (np. publikacje, newslettery, reklamy) oraz w innych mediach 

promujących Bibliotekę.  

……………………………………. 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


