KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………..
Telefon nauczyciela przygotowującego uczestnika..................................................
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………...
Data urodzenia ucznia …………………………………………………………...
Klasa……………………………………………………………………………….
Kategoria : szkoła podstawowa, klasy I-III, IV- VIII, open
(podkreśl właściwą kategorię)
Tytuł utworu ..........................................................................................................

…………………………………………
Podpis opiekuna przygotowującego uczestnika

……………..……………………
Podpis osoby zgłaszającej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu i zakresie niezbędnym do zorganizowania XIII Konkursu Gwary Pałuckiej oraz publikacji wizerunków na stronie internetowej Biblioteki Miasta i Gminy
Barcin, a w szczególności wizerunku imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania przez Bibliotekę Miasta i Gminy
Barcin zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
Funpage Facebook (dane osobowe przetwarzane poza europejskim Obszarem Gospodarczym na terenie USA – brak
odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych osobowych, Administrator nie ma możliwości usunięcia wizerunku po
wycofaniu zgody na jego publikację), Instagram zgodnie z art.81 ust.. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w konkursie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………...…...
(data, podpis rodzica)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do zorganizowania
XIII Konkursu Gwary Pałuckiej będzie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, ul. Wojska Polskiego nr 4a, 88190 Barcin, telefon służbowy 512-173-676, adres email: dyrektor@biblioteka.barcin.pl. Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgodnie z ww. rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W Bibliotece powołany został inspektor ochrony danych (email: inspektor@cbi24.pl, tel: 575-002-176)
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
Okres przetwarzania danych wynosić będzie przez czas publikacji wizerunku na stronie internetowej Biblioteki Miasta
i Gminy Barcin oraz Funpage Facebook, Instagram.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego
…………………………………………….
(data, podpis rodzica)

