KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestnika pełnoletniego konkursu wiedzy Zwiadowcy Johna Flanagana

1. Imię i nazwisko: ……………………………………....................

2. Telefon kontaktowy: ……………………………………………...

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………………
podpis

III ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych na karcie zgłoszenia przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im.
Ryszarda Kincla w Raciborzu (MiPBP) z siedzibą w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12, w
celu organizacji, przeprowadzenia, promocji, ogłoszenia wyników i zdania relacji z
konkursu wiedzy o Zwiadowcach Johna Flanagana w terminie 30.11.2021 r.
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody2 na zamieszczenie przez MiPBP w Raciborzu
moich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku utrwalonego podczas
konkursu wiedzy o Zwiadowcach w terminie 30.11.2021 r. w mediach wewnętrznych
(strona internetowa www.biblrac.pl, portal Facebook, Youtube, TikTok) oraz w
mediach zewnętrznych w celu promocji i zdania relacji z przebiegu konkursu.
MiPBP w Raciborzu informuje, że serwery serwisu Facebook, Youtube, TikTok
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie
zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane w celu
stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów.
Zostałem/-am poinformowany/-a przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im.
Ryszarda Kincla w Raciborzu (administratora danych), że przysługuje mi prawo
dostępu do treści danych, usuwania, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania.
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. Dane mogą być
transferowane do państw trzecich (m.in. do USA w przypadku umieszczenia relacji z
wydarzenia na Facebooku czy Youtube i USA i/lub Chin i Singapuru w przypadku
TikToka) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 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.
Data, podpis …………………………………………………………………………….
1
2

Właściwe zaznaczyć - zgoda obowiązkowa.
Właściwe zaznaczyć - zgoda dobrowolna.

