Karta Zgłoszenia do Konkurs o tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytelnictwa
2019
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie
Kody QR
Dane uczestnika konkursu:
Imię i
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………
……….
Wiek
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
Klasa
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Numer karty
bibliotecznej…………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon (do uczestnika lub jego opiekuna)
………………………………………………………………………………………………………....
Adres e-mail (do uczestnika lub jego opiekuna)
………………………………………………………………………………………………....
Data zgłoszenia
……………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Akceptuję Regulamin Konkursu
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych dziecka zawartych w formularzu konkursowym oraz wizerunku przez Organizatora konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców z czym łączy się również publiczne odczytanie z imienia i nazwiska, podczas wręczania nagród, umieszczenie nazwiska uczestnika na stronie internetowej Biblioteki oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w konkursie.
Podpis rodzica/opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:
________________________________________________
 Tak  Nie Wyrażam zgodę/y na publikację mojego wizerunku/wizerunku dziecka utrwalonego podczas w/w
wydarzenia na stronie www.biblioteka.jaw.pl, serwisie Facebook, YouTube
Podpis rodzica/opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia:
________________________________________________
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostę pu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy
Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi
zakres danych osobowych. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału konkursie o „Tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytelnictwa 2019. Kody QR” w Bibliotece oraz promocja działalności Organizatora. Dane są
przetwarzane za zgodą Uczestników, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator
przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z przeprowa dzeniem konkursu o „Tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytelnictwa 2019. Kody QR”” oraz po jego zakończeniu i przechowywać dane zgodnie obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjną tj. 25 lat lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych,

aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich
danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiado mości e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozpo rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podpis rodzica/opiekuna uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
________________________________________________

