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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

Klasa: 

Szkoła: 

Nr telefonu rodzica / opiekuna: 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie, obróbkę i powielanie wizerunku 

mojego dziecka w postaci zdjęć i materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas realizacji 

konkursu recytatorskiego organizowanego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana 

Kamila Norwida na potrzeby dokumentowania i promocji konkursu. Zgoda obejmuje 

nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie tego wizerunku  

za pośrednictwem wszystkich dostępnych Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia 

Witolda Gombrowicza w Kielcach kanałów informacyjnych, w tym strony internetowej i FB, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.)). 

 

 

      ………………………………… 

(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO), informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 13. 

2.  Administrator danych powołał inspektora ochrony danych z którym można skontaktować 

się, wysyłając wiadomość na adres: iodo@wbp.kielce.pl 

3. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizowania zadań wynikających z przepisów 

ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),  

mailto:iodo@wbp.kielce.pl


w tym zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 

społeczeństwa oraz uczestniczeniu w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

     a) zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych,  

     b) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadań wynikających z przepisu 

prawa. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione  

na podstawie stosownych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

7.  Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody przez okres niezbędny  

do realizacji działań w ramach konkursu, a po ich zakończeniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych swojego dziecka, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie ma to 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

10.  W kwestiach spornych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

12.  Dane osobowe uczestników przetwarzane są zarówno w sposób tradycyjny,  

jak i zautomatyzowany. 

13. Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest wymogiem, a ich niepodanie będzie 

skutkowało uniemożliwieniem uczestnictwa dziecka w konkursie. 

 

 

                                   …………………………………… 

                       (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 


