KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu plastycznego
„A oto baśnie właśnie … - w krainie Andersena”
Dane uczestnika:
...................................................…............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...................................................…............................................................................................................................................
(wiek)
...................................................…............................................................................................................................................
(numer telefonu/ adres e-mail rodzica lub opiekuna)

INFORMACJA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w formularzu, jest Biblioteka Publiczna im. dr.
Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa,
tel. (34) 360-61-18, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl, zwana dalej biblioteką.
We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych z siedzibą w bibliotece, tel. (34) 360-61-18 wew. 28, e-mail
inspektor@biblioteka.czest.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych bezpośrednio z uczestnictwem dziecka w
konkursie plastycznym, ktorego dotyczy niniejsze zgłoszenie (dalej konkurs i zgłoszenie). Dane osobowe objęte
zgodą szczegółową zostaną wykorzystane do promocji biblioteki.
Biblioteka nie ma zamiaru przekazywać komukolwiek danych osobowych, chyba że za zgodą ich właściciela
będą publikowane na stronie internetowej biblioteki, a tym samym ogólnie dostępne.
Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu ich przydatności do wypełnienia celów opisanych w p.3
niniejszej informacji.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia lub
wycofania zgody na przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z ich przetwarzaniem, przeniesienia oraz usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że:

•
•
•
•
•

zapoznałam się / zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz informacjami przekazanymi mi w tym
dokumencie i są one dla mnie w pełni zrozumiałe;
przenoszę bezterminowo, nieodpłatnie i do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji prawa autorskie do
prac uczestnika, które biorą udział w konkursie, na rzecz biblioteki;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w zgłoszeniu, do celów w nim opisanych, z
zastrzeżeniem pozostałych punktów niniejszego oświadczenia;
wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
uczestnika;
wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika;

......................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna )

