
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z udziałem moim/mojego* dziecka ………………………………………………..                            

(imię i nazwisko) 

w dniu/ach 11 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim ,,SMERFIK” 
(nazwa imprezy),  

organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury  

w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 4 

(prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola) 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka*, zawartych w regulaminie dla potrzeb niezbędnych w celu 

przeprowadzenia w/w imprezy (nazwa imprezy), oraz jego promocji, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych. 

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie w tradycyjnych i elektronicznych 

materiałach promocyjnych oraz prasowych wizerunku mojego/ mojego 

dziecka* utrwalonego podczas w/w imprezy (nazwa imprezy), którego 

byłam/em uczestnikiem/było uczestnikiem moje dziecko*, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 

pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 ze zm.). 

* niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:  

 administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie 

- Gorcach, pl. Odrodzenia 4; 

 dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją zadań (nazwa imprezy),; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do rozliczenia (maks. 1 rok) imprezy  

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  

 podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,  

 podanie danych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne; 

 kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w MBP-CK w Boguszowie - Gorcach,  

pl. Odrodzenia 4: tel. 74 844-92-84, adres email: iod@mbp-ck.pl 

 
……………………………………… 

           (miejscowość, data) 

  
…..…………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 


