
Karta zgłoszeniowa uczestnika „REKLAMATEMATYKA” 

Imię i nazwisko dziecka: 

………………………………………………………………….......................................................................... 
Szkoła: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

na udział dziecka w organizowanym w ramach „mPOTĘGA Biblioteka MA-TEMAT”  

konkursu „REKLAMATEMATYKA” w ramach  projektu „Biblioteka MA-TEMAT” dofinansowanego 

 w programie mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku  

w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć 

 Po zapoznaniu się z zasadami organizowania konkursu, Ja, niżej podpisany/a 
......................................................................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka 
.............................................................. oraz moich własnych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Wyrażając zgodę mam świadomość, że:  
1) Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„REKLAMATEMATYKA” , w tym w szczególności wyłonienia laureatów konkursu. Przetwarzanie danych 
następuje w celu realizacji programu „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku w 
partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć, mającego na celu poszerzanie wiedzy o lokalnej historii oraz 
popularyzację narzędzi budzących zainteresowanie matematyką. 

2) Podstawą do przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka jest zgoda  
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w artykule  81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, która może zostać w 
dowolnym momencie odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 
Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w 
konkursie „REKLAMATEMATYKA ”. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w projekcie. 

3) Zebrane dane - wizerunek - zostaną udostępnione i rozpowszechnione na stronach 
internetowych: www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mPotega.pl, a także profilach mBanku na 
portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych przedstawiających 
Program grantowy „mPotęga” i/lub działalność Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć. Przetwarzanie 
obejmuje również zamieszczenie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, szkoła, wizerunek) na 
stronie internetowej www.biblioteka.konstantynow.pl oraz  profilach w portalach społecznościowych 
Organizatora (Facebook). Upublicznieniu na tych samych zasadach może podlegać również zapis 
fotograficzny, filmowy i dźwiękowy w środkach masowego przekazu (prasie, telewizji) przez 
dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych realizujących reportaże.  

4) Powyższe dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom (lokalna prasa), a także na wystawie prac 
konkursowych, lecz tylko dla celów informujących o wynikach projektu. Organizator nie przekazuje, nie 
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że są 
one do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane powyżej strony 
będzie miała do nich wgląd. W związku z powyższym należy liczyć się z faktem, że dane te zostaną 
udostępnione, rozpowszechnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również 
osobom z państw trzecich (są to państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego m.in. 
USA, Rosja). Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe. 
Udostępnianie wyżej wymienionych danych związane jest z profilowaniem, co oznacza, że dane będą 
automatycznie przetwarzane np. przez Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. 



6) Organizator przekaże informacje nauczycielowi matematyki w celu dokonania oceny uwzględniającej  
osiągnięcia i zaangażowanie ucznia.   

7) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim 
reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, plac Kościuszki 10, Tel. (42) 211 16 51, 
663 200 455, adres e-mail: a.walczak@biblioteka.konstantynow.pl. 

8) W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem 
Ochrony Danych poprzez e-mail: konmbp@interia.pl. 

9) Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 1,  
tj. do momentu zakończenia projektu „Biblioteka MA-TEMAT” oraz rozpowszechnienia informacji o 
laureatach konkursu, a następnie przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia projektu. 

10) Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,   
b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),  
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
d) przeniesienia swoich danych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,  
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

 
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jeszcze przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej lub adres e-mail: 
konmbp@interia.pl. 

 
......................................................................    …………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego-     czytelny podpis  
dotyczy zgody na przetwarzanie danych dziecka 

 
Wyrażam zgodę na publikację MOJEGO/MOJEGO DZIECKA* .................................................................. 
........................................................ (imię i nazwisko) wizerunku pozyskanego w związku z udziałem w 
projekcie realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim.   
 

 
......................................................................    …………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego-     czytelny podpis  
dotyczy zgody na publikację wizerunku dziecka 
 

……………………………………………………………………………………………., dn. ...................... 2020 r. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 


