
Zał. nr. 1 do Regulaminu  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w konkursie 
którego Organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie. 

………………………………………………………………………………………./………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko autora zdjęcia)                                            /              (nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.  

TAK  /    NIE* 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  UCZESTNIKA KONKURSU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w 

Pleszewie w związku z udziałem w konkursie „CzytaMY na wakacjach” 

 
w celu: 

1. udziału i organizacji konkursu, wręczenia nagród i wyróżnień, organizacji wystawy pokonkursowej – 
danych takich jak: imię i nazwisko uczestnika, adres email, nr telefonu 

TAK  /    NIE* 

2. informowania o przebiegu i wynikach konkursu na stronie internetowej Biblioteki oraz profilu Facebook 
Instagram – danych takich jak imię i nazwisko uczestnika 

TAK  /    NIE* 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz prawa do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

TAK  /    NIE* 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU AUTORA PRACY I OSÓB UTRWALONYCH NA FOTOGRAFII 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego i mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną 

Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1 – utrwalonego w związku z udziałem w 

konkursie – „CzytaMY na wakacjach” organizowanym przez Bibliotekę, publikowanie informacji o jego 

przebiegu w odniesieniu pracy konkursowej, w celu informowania (także w mediach) o moim  udziale w 

Konkursie, publikowaniem informacji o wynikach i laureatach konkursu. 

TAK  /    NIE* 

 



2. Oświadczam, iż posiadam zgodę osób znajdujących się na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku, utrwalonego w 

związku z udziałem w konkursie – „CzytaMY na wakacjach” organizowanym przez Bibliotekę.  

TAK  /    NIE* 

3. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez inne osoby współpracujące z Biblioteką,w 
tym na obrót egzemplarzami nośników, na których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie 
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 
także wraz z wizerunkami innych osób, opublikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych w: 

a) prasie; 

TAK  /    NIE* 

b) broszurach, ulotkach, wystawach organizowanych w Bibliotece i innych materiałach marketingowych; 

TAK  /    NIE* 

c) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej Biblioteki w Pleszewie i mediach 
społecznościowych: Facebook, Instagram. 

TAK  /    NIE* 

2. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony. 

TAK  /    NIE* 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY  

1. Wyrażam zgodę na prezentację i publikację przesłanego przeze mnie zdjęcia (w tym wizerunku) bezterminowo na 

obszarze RP i poza jej granicami, w ramach konkursu organizowanego przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Pleszew, 63-300 Pleszew, ul Kolejowa . Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006.90.631 ze zm.) 

TAK  /    NIE* 

Klauzula informacyjna Zgodnie z Art. 13 pkt.1 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) informujemy 
iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, z siedzibą w Pleszewie przy ul. Kolejowej 1, zwana dalej „Administratorem”; Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych, 
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Lena Edyta Lachowicz; iod.bibliotekapleszew@wp.pl, telefon: 667379790 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
W celu utrwalenia i dokumentowania uczestnictwa w konkursie  organizowanym przez Bibliotekę, publikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych na podstawie posiadanej 
zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
4. Odbiorcy danych 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom, na stronie internetowej Biblioteki, w prasie oraz w mediach elektronicznych – 
Facebook, Instagram. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Serwisy Facebook oraz Instagram mogą przekazywać/przesyłać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie 
obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane Pani/Pana dziecka zostaną 
przetransferowane przez serwis Facebook i Instagram na ich serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. 
6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe pozyskane w celu utrwalenia i dokumentowania uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Bibliotekę publikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych są 
przechowywane przez okres 5 lat. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
– żądania od Biblioteki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
– przenoszenia danych, 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

* Właściwe pogrubić   


