ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
na udział dziecka w Bibliotecznym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym
pt. „Pokaż Konopnicką”
organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną dla Dzieci i Młodzieży
w Konstantynowie Łódzkim (Organizator)
Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu konkursu oraz zawartymi w nim zasadami
przetwarzania danych, Ja, niżej podpisany/a .........................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora
Konkursu
danych
osobowych
mojego
dziecka
.............................................................. oraz moich własnych, w celach wynikających
z organizacji Konkursu 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,
w tym w szczególności wyłonienia laureatów konkursu.
2) Przetwarzanie obejmuje również zamieszczenie danych osobowych dziecka (imię,
nazwisko, wiek, wizerunek) na stronie internetowej oraz profilach w portalach
społecznościowych Organizatora.
Upublicznieniu na tych samych zasadach podlegać będzie również zapis fotograficzny,
filmowy i dźwiękowy, z wręczania nagród i wyróżnień w siedzibie biblioteki.
3) Powyższe dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom (lokalna prasa, Urząd
Miejski), a także na wystawie prac konkursowych, lecz tylko dla celów informujących
o wynikach konkursu.
4) Dane będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na w/w strony
internetowe będzie miała do nich wgląd. W związku z powyższym należy się liczyć
z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych
państw, w tym również osobom z państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych
mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe. Udostępnianie wyżej
wymienionych danych związane jest również z profilowaniem, co oznacza, że dane
będą automatycznie przetwarzane np. przez Google Analytics, Google AdWords,
Facebook Pixel.
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:
iod@biblioteka.konstantynow.pl.

...............................................................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu oraz ewentualnie
nr telefonu

