
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka

w organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w Głogowie, Głogowskie
Stowarzyszenie Literackie i Klub Batalionowy JW 3444

KONKURSIE LITERACKIM  "A NAD NAMI BIAŁO-CZERWONA "

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres) 

.............................................................. ............................................................ 
(wiek, nazwa i adres szkoły ) 

...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres)

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka
oraz  moich  danych  (imienia,  nazwiska,  nazwy  szkoły,  wieku,  telefonu,  e-maila,  adresu)  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).
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas
rozstrzygnięcia konkursu literackiego "A nad nami Biało - Czerwona" w dniu 9 listopada 2018 roku, którego
było  uczestnikiem,  na  stronach  internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznościowych  (Facebook)
organizatorów konkursu.
III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie napisanej przez moje dziecko pracy
konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji
okolicznościowej,  na  stronach  internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznościowych  (Facebook)
organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 
IV.  Ja,  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  autorem/ką  pracy  zgłoszonej  do  konkursu  jest  moje
dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które samodzielnie ją wykonało.

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Galla  Anonima  w  Głogowie  z  siedzibą  w  Głogowie  (67-200)  przy  ul.  Jedności  Robotniczej  15,  Głogowskie
Stowarzyszenie Literackie z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Perseusza 13 oraz Klub Batalionowy JW 3444 z
siedzibą ul. Wojska Polskiego 58 67-200 Głogów.

2. Inspektor Danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie - kontakt iod@kiran.pl.
Klub JW 3444 w Głogowie wyznaczył pracownika do ochrony danych osobowych, kontakt  -  klubgarglogow@wp.pl w

3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji  konkursu zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  a Rozporządzenia
Ogólnego  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (dalej  "RODO").  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres
realizacji konkursu oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji  dokumentacji
rachunkowej (dot. laureatów konkursu).

4. Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych
dotacji.

5. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
ich przetwarzania. 

6.  Jeśli  Pan/Pani uzna, że  przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani  prawo
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
7.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

................................................................         .......................................

               Czytelny podpis rodzica     Miejscowość i data
(Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu               

mailto:klubgarglogow@wp.pl


OŚWIADCZENIE 
zgoda pełnoletniego uczestnika na udział w konkursu 

pn. :"A NAD NAMI BIAŁO-CZERWONA " organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Galla Anonima w Głogowie, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie i Klub Batalionowy JW 3444

........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

........................................................................................................................... 
(kontakt: telefon, e-mail, adres) 

I.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych (imienia,
nazwiska,  telefonu,  e-maila,  adresu)  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).
II.   Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  przez  organizatorów  mojego  wizerunku  utrwalonego  podczas
rozstrzygnięcia konkursu literackiego "A nad nami Biało - Czerwona" w dniu 9 listopada 2018 roku, którego
byłem uczestnikiem,  na  stronach  internetowych  i  profilach  w portalach  społecznościowych  (Facebook)
organizatorów konkursu.
III.  Ponadto  wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  napisanej  przeze  mnie   pracy
konkursowej wraz z moim wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji
okolicznościowej,  na  stronach  internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznościowych  (Facebook)
organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 
IV.  Ja,  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  jestem  autorem/ką  pracy  zgłoszonej  do  konkursu  oraz,
że wykonałem/am ją samodzielnie.

Zostałem/am  poinformowany/a,  że  administratorem  moich  danych  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Galla
Anonima w Głogowie z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Jedności Robotniczej 15, Głogowskie Stowarzyszenie
Literackie z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul.  Perseusza 13 oraz Klub Batalionowy JW 3444 z siedzibą ul.
Wojska Polskiego 58 67-200 Głogów.

2. Inspektor Danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie - kontakt iod@kiran.pl.
Klub JW 3444 w Głogowie wyznaczył pracownika do ochrony danych osobowych, kontakt  -  klubgarglogow@wp.pl w

3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji  konkursu zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  a Rozporządzenia
Ogólnego  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (dalej  "RODO").  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres
realizacji konkursu oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji  dokumentacji
rachunkowej (dot. laureatów konkursu).

4. Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych
dotacji.

5. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
ich przetwarzania. 

6.  Jeśli  Pan/Pani uzna, że  przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani  prawo
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
7.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

................................................................         .......................................               
Czytelny podpis     Miejscowość i data
uczestnika konkursu               

mailto:klubgarglogow@wp.pl

