
ZAŁĄCZNIK NR 1

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na stroik lub wianuszek
wielkanocny 

„NIE TYLKO PISANKA-WPLEĆ JAJKO DO WIANKA”

organizowanego przez  Filię nr 2 Miejskiej  Biblioteki Publicznej

 im. Jerzego Fusieckiego 

Imię i nazwisko autora prac/y

Wiek autora

Szkoła/ klasa

Tytuł prac/y

Imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego

Telefon kontaktowy szkoły

E-mail szkoły

1. 1)Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem  konkursu plastycznego „Nie tylko pisanka-wpleć
jajko do wianka”  organizowanego przez  F2 Miejskej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w
Zabrzu -Biskupicach, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych  w zakresie niezbędnym do realizacji
celów wynikających  z  regulaminu  ww.  konkursu,  tj.  przeprowadzenia  konkursu,   w tym wykonania
zobowiązań  Organizatora  wobec  uczestników oraz  w   celach  reklamowych,  promocyjnych  oraz
marketingowych określonych w ww. Regulaminie.

3. Zostałem/am poinformowany/a, że podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie 
4. z  przepisami ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.,  dalej

Rozporządzenie. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia zostałem/am poinformowany/a, że : 
1) Administratorem  podanych  danych  osobowych  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Jerzego

Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka. 
2) Wyjaśnień  w  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  udziela  Inspektor  Ochrony  Danych;

kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.
3) Biblioteka przetwarza podane dane osobowe w w następujących celach:

a) realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia;
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b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym dochodzenie lub obrona w sprawie
roszczeń lub praw Biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, 
o którym mowa powyżej.

5) W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt.  3,  podane  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, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto dane mogą
być  również  udostępniane podmiotom współfinansującym ww. konkurs oraz szkole/przedszkola,
której uczniem jest uczestnik konkursu. Dodatkowo dane mogą być udostępniane w trakcie wystawy
pokonkursowej  oraz  w  materiałach  promocyjnych  Biblioteki,  a  w  szczególności  w publikacjach
prasowych,  na  stronach  internetowych,  w  tym  na  stronach  Biblioteki,   jak  również  w
ogólnodostępnych środkach masowego przekazu, jak również 

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  niezbędny  do  realizacji  wskazanych  w  pkt.  3  celów
przetwarzania, tj. 
a) w  zakresie  danych  przetwarzanych  na  podstawie  udzielonej  zgody,  przez  czas  realizacji

czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
b) w zakresie  realizacji  prawnie  uzasadnionych  interesów Biblioteki,  przez  okres  do  czasu  ich

realizacji lub wygaśnięcia.
8) W związku  z  przetwarzaniem przez  Bibliotekę  danych  osobowych,  osobie,  której  dane  dotyczą,

przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia  danych  (ww.  prawa przysługują,  jeżeli  nie  będą  zachodziły inne  przeciwwskazania
prawne).  W przypadkach,  w  których  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody,
osobie, której dane dotyczą, przysługuje 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.

9) W  sprawach  spornych  lub  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Bibliotekę  danych
osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia,  osobie,  której  dane dotyczą,  przysługuje  prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

...........................................................…    
                    Miejscowość, data

...........................................................        ……....……………………….
  

                  Podpis uczestnika                  Podpis nauczyciela prowadzącego          

                           

……………………………………...
            Podpis i pieczęć dyrektora szkoły      


