Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Krotoszynie
1) Udział w Konkursie Czytelniczym „Zwiadowcy” wiąże się z podaniem danych
stanowiących dane osobowe oraz zgodą na ich przetwarzanie.
2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się 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), (dalej
Rozporządzenie).
3) Przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne ich wykorzystywanie, używanie,
obróbka, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi
odbywa się na potrzeby Konkursu Czytelniczego „Zwiadowcy” organizowanego przez
Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera oraz w celach
informacyjnych, promocji i reklamy biblioteki, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub
dźwiękowej).
4) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Benickiej 9, 63-700 Krotoszyn;
2) Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Arkadiusz Brodziak, adres e-mail:
iod@um.krotoszyn.pl;
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu Czytelniczego
„Zwiadowcy”
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3;
5) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia;
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie Czytelniczym
„Zwiadowcy” organizowanym przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego
Fiedlera w Krotoszynie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału
w wydarzeniu.
Zapoznałam/łem się z regulaminem
Podpis osoby pełnoletniej.
……………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………..
(czytelny podpis)

Zgoda w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.
……………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

* niepotrzebne skreślić

