
ZAŁĄCZNIK NR 3 
DO REGULAMINU Konkursu Plastycznego pn. „Malowane poezją”” 
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz  

nazwa i dane teleadresowe instytucji zgłaszającej uczestnika Konkursu Plastycznego 

„Malowane poezją” dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach, które 

mogą być wykonane w ramach realizacji Konkursu Plastycznego „Malowane Poezją” oraz 

publikację zdjęć na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, prasie, mediach. 

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

 

 

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

data                                                                 podpis opiekuna pod kierunkiem, 

                                                                       którego została  wykonana praca 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej z siedzibą w Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów. 

2) Biblioteka zapewnia kontakt z ustanowionym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

za pomocą adresu e-mail: zbigniew.bielak@ealeksandrow.pl lub tradycyjną drogą pocztową 

pod adresem Administratora. 

3) Podane dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Nie podanie danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.  

4) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) w celu uczestnictwa, realizacji, w tym rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego „Malowane 

poezją” i wyłonienia laureatów; 

b)dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności sprawozdawczych względem patronów i 

sponsorów w/w konkursu; 

c) w celu umieszczenia danych osobowych laureata, tj. imienia i nazwiska, nazwy placówki 

zgłaszającej uczestnika na stronie internetowej Organizatora Biblioteki,: 

www.ealeksandrow.pl w prasie, mediach. 

d) publikacji zdjęć na stronie internetowej Organizatora Biblioteki, prasie, mediach. 

5) Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu realizacji w/w celów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Po tym okresie dane zostaną usunięte. 

6) Biblioteka nie przekaże danych poza obszar Unii Europejskiej. 

 7) Przetwarzane dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

8) Z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO* przysługuje Pani/Panu prawo 

żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych  oraz prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

9) Wszelkie oświadczenia/wnioski w ww. zakresie należy kierować na adres poczty 

elektronicznej gbpaleksandrow@wp.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres 

Administratora. 

10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora narusza przepisy powszechnie obowiązujące.  
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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