
Wyry, dnia ………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na udział w konkursie 

„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę!” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach.  

 
Jeśli zostanę laureatem przedmiotowego konkursu wyrażam/nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na 

opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz wykonanych przeze mnie  prac-zdjęć w miesięczniku „Wicie” oraz 

na stronie internetowej i fanpage facebook  Biblioteki oraz Gminy Wyry. 

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, 
nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku   przez Administratora Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach przy 

ul. Głównej 58 w celach statutowych i promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach  Filia w Gostyni 

zarejestrowanego podczas  udziału w konkursie „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę!” 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa www.gbp.wyry.pl, strona na portalach 

społecznościowych bibliotekawyry/bibliotekagostyn, wystawy, czasopisma „Wicie”, „Nasza Gazeta”, „Dziennik 

Zachodni”. 

Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane również do instytucji takich jak: Urząd Gminy w 

Wyrach, Dom Kultury, GOPS, Świetlice Środowiskowe, Zespoły Szkół, Gminne Przedszkola w Wyrach i Gostyni, 

Instytut Książki w Krakowie.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych zgodnie z 

art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż 

przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn.zm.). 

3. Rozporządzenie 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) 

 

 

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

                                                                                                            ( czytelny podpis) 
 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wyrach. Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych, oznacza to Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Wyrach: 

a. Adres do kontaktu – 43-175 Wyry, ul. Głównej 58 

b. Telefon 505 439 257 

c. E-mail: gostyn@gbp.wyry.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wyrach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem  

Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach za pomocą adresu iod@gbp.wyry.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

3. Administrator danych osobowych – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Ferie w Bibliotece. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w akcji bez ich podania nie jest możliwe. 

6. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli zezwalają na to przepisy prawa), prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. 
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