
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do Ogólnopolskiego Konkursu  „Polska Bajeczna – legendy jak malowane” 

Imię i nazwisko autora:................................................................................................................................................ 

Wiek autora …………    Numer telefonu kontaktowego: ……………………….…………… 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………… 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

Wyrażam zgodę na udział 

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

 (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), 

którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem*, w Ogólnopolskim Konkursie  „Polska Bajeczna – legendy jak 

malowane”. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem Pracy Konkursowej przekazanej na Konkurs oraz że nie 

narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu  „Polska 

Bajeczna – legendy jak malowane.” 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Regulaminem Konkursu. 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                     ........................................................................ 

                               Data, podpis rodzica autora / opiekuna prawnego 

 

        KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 
 

1  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą 

 (ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, telefon kontaktowy: 95 725 40 20). 

2 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Matela pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu  „Polska Bajeczna – legendy jak malowane”.   

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Administratora (nieograniczony krąg odbiorców).  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 

ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w 

pełni dobrowolne. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, 

które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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