
 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych mojego dziecka: …………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, wiek i nr telefonu) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy w celu przeprowadzenia 
konkursu plastycznego „W wakacje to ma branie- książka i czytanie”. 

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

(podpis) 
 
 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ........................…..........................................  
(imię, nazwisko, wiek i nr telefonu) przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Rozprzy w celu przedstawienia relacji 
z konkursu plastycznego „W wakacje to ma branie- książka i czytanie”. 

 

 na stronie internetowej Biblioteki   
                                                                                                                                                            ….............................................. 
                                                                                                                                                                                                    (podpis) 

 na profilu Biblioteki w mediach społecznościowych  
 

                                                                                                                                                         …................................................                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                (podpis) 

 w lokalnej prasie                                             
                                                                                                                          ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                  (podpis) 
 

 na stronie internetowej Gminy Rozprza  
                                                                                                                         ………………………………………………… 
                                                                                                                                                                  (podpis) 

 

3. Zostałem/am poinformowany/a że: 

• Administratorem danych zawartych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodzie  
na wykorzystanie wizerunku  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy z siedzibą w Rozprzy przy ul. Kościuszki 
6, tel.:  44 755-70-22 ,adres e-mail: biblioteka.rozprza@gmail.com 

• Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu plastycznego „W wakacje to ma branie- 
książka i czytanie”. 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

• Podanie danych jest dobrowolne. 

• Udostępnione przeze mnie dane osobowe  zostaną udostępnione na stronie internetowej Biblioteki oraz/lub 
 na jej profilu w mediach społecznościowych.  

• Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

• Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Gminnej Biblioteki Publicznej, 
a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez adres 
mailowy: adamfidala@gmail.com. 

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

• Dane osobowe i wizerunek będą przechowywane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 
do chwili cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku. 

                                                                                                              ….................................................. 
                                                                                                                                                                                       (podpis) 

                                                                                                              


