Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego
dziecka - …………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
w postaci imienia i nazwiska, klasy, szkoły, numeru telefonu kontaktowego, w celach udziału w
konkursie „Czytam i polecam” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach z
siedzibą: ul. Główna 58, 43-175 Wyry jako administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem
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. U. UE. L. 2016. 119. 1). Niniejszym oświadczam, że
zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
….…………….................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019
poz.1231 z późn.zm.), wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego i/lub mojego dziecka przez Gminną Bibliotekę Publiczną jako administratora,
zarejestrowanego podczas realizacji konkursu” „Czytam i polecam” w celach prowadzenia
działalności promocyjno-marketingowej.
 zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet (w
tym na stronach organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 utrwalony wizerunek może zostać przekazany do instytucji takich jak: Urząd Gminy w Wyrach, SP
w Gminie Wyry.
 wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszającej w
inny sposób jego dóbr osobistych.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż
przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

….……………..............................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

