ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
w Konkursie Recytatorskim Poezji Anny Kamieńskiej
Świdnik, dn. …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka jako uczestnika Konkursu
Recytatorskiego Poezji Anny Kamieńskiej organizowanego i realizowanego przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Świdniku oraz wykorzystanie tego wizerunku nieodpłatnie poprzez umieszczanie zdjęć
na stronach internetowych i w mediach społecznościowych w celach informacji i promocji Konkursu
i Biblioteki.
Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem, także przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami
za pośrednictwem technik cyfrowych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku informuje, że:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Anny Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik. e-mail: mpbp@bibliotekaswidnik.pl.
2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: iod-j@e-swidnik.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału
w Konkursie Recytatorskim Poezji Anny Kamieńskiej
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych
jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi.
6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanej kampanii przez naszą bibliotekę oraz Instytut Książki, a po jego
zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
1.

……………………………………………………………………………............................................……………………
…..
(data, podpis opiekuna prawnego/rodzica)

