
 

 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA/ NA UDZIAŁ DZIECKA  

w konkursie czytelniczym „Książka na metry” organizowanym przez  

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu  
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek/ 

 

 

………………………………………………………………………. 

/telefon rodzica/opiekuna/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w konkursie czytelniczym „Książka na metry”. Jednocześnie potwierdzam, iż 

zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć, dostępnym w bibliotece i na stronie www.biblrac.pl i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

………………………………………..       

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

/data/          podpis 

rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych na karcie 

zgłoszenia/formularzu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla 

w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12, w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu czytelniczego „Książka na metry”. 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 

im. Ryszarda Kincla w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12 wizerunku 

utrwalonego podczas konkursu czytelniczego „Książka na metry”, którego dziecko było 

uczestnikiem, w mediach wewnętrznych (strona internetowa www.biblrac.pl, portal 

społecznościowy www.facebook.pl/biblrac, www.youtube.com oraz w mediach 

zewnętrznych w celach promocyjnych. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu informuje, że 

serwery serwisu Facebook oraz Youtube znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności 

mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane 

przez serwis Facebook oraz Youtube na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz 

w celach związanych z działalnością serwisu. 

Zostałem/-am poinformowany/-a przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu (administratora danych), że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 

danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje mi także prawo do 

wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z 

nią związanych. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. W 

sprawach związanych z danymi osobowymi, mogę kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych osobowych, e-mail: iodo@biblrac.pl. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na 

podstawie zgody, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

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

podpis 

http://www.biblrac.pl/
http://www.biblrac.pl/
http://www.facebook.pl/biblrac
http://www.youtube.com/

