
 MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BEŁŻYCACH 

ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce  

tel.: 81 517 23 05  

e-mail: m-gbp_belzyce@o2.pl 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

KARTA ZGŁOSZENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„Tropami krasnoludków i sierotki Marysi”  

organizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach  

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko autora  

Klasa  

Nazwa instytucji, 

telefon kontaktowy 
 

Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna 
 

Załącznik do karty zgłoszeniowej 

KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych 

Zgodnie 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach 

z siedzibą w ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce, tel.81 517-23-05 , adres e-mail: m-gbp_belzyce@o2.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Gołaszewski, adres e-mail.: iodo@belzyce.pl, adres do 

korespondencji: ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce. 

3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i 

dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach. 



 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia 

zgody. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy - 

zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Bełżycach. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest 
zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Bełżycach. 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej                                      

w Bełżycach dostępny jest do wglądu w gabinecie dyrektora. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

…………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w Karcie zgłoszenia do 

konkursu plastycznego „W świecie utworów Marii Konopnickiej” oraz zgodę na nieodpłatne używanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby ww. konkursu 

przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce i 

partnerów współpracujących z Biblioteką. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu jw. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony                                                                   

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.  

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 

(w tym na stronach Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach i partnerów biorących udział 

w realizacji ww. konkursu  oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w 

formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

Podaję dane osobowe mojego dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści  danych osobowych mojego dziecka i prawie ich sprostowania. 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 


