Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 0 4.05.2016 r.) , dalej jako „RODO ” , informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego
z okazji Dnia Ziemi 2021
pt.:”Przywróć naszą Ziemię”
jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży.
2. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły przetwarzane będą na
podstawie zgody opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do uczestnictwa w konkursie.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody, która
pozostaje bez wpływu na udział w konkursie.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przygotowania i organizacji konkursu,
a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych i
archiwalnych a w szczególności do informowania w mediach oraz publikacjach o wynikach
konkursu.
5. Dostęp do danych osobowych uczestników konkursu będą mieli upoważnieni pracownicy
bibliotek z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych.
6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu posiadają prawo dostępu do treści
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres, określony w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt Biblioteki lub do czasu wycofania zgody.
8. Wobec uczestników konkursu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do powołanego przez
Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt do IOD: tel. 512 173 887;
e-mail: lemi100@wp.pl .
10. Rodzicom / opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy
przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych.

………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

……………………………………, ………………………….
miejscowość, data

ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawierających imię, nazwisko
i miejsce zamieszkania w celu podpisania niniejszej zgody oraz danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………, obejmujących imię
i nazwisko, klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza. Podane dane osobowe przetwarzane będą
w celu organizacji i promocji konkursu plastycznego
……………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica / opiekuna

11. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie w tym
rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w trakcie trwania konkursu za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook), stronach internetowych
Biblioteki oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie organizacji konkursu, jak
również w pochodzących od Biblioteki lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych
(także wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Bibliotekę w związku
z organizacją i promocją konkursu plastycznego pt.:” .: „Przywróć naszą Ziemię”
Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać powyższą zgodę i pozostanie to bez wpływu na
udział mojego dziecka w konkursie.
……………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica / opiekuna

*- niepotrzebne skreślić

