Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
………………………………………………..
Filia w Nowym Targu
ul. Królowej Jadwigi 1
34-400 Nowy Targ

miejscowość I data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki
………………………………………………………………………..…… przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym
Sączu Filię w Nowym Targu w związku z udziałem w konkursie „Tworzymy superbohatera” - zgodnie z
przepisami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).
Klauzula informacyjna poniżej.
Oświadczam, że znany mi jest Regulamin konkursu.
………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego na zdjęciach wytworzonych przy
realizacji w/w konkursu, a umieszczonych na stronie internetowej, portalach społecznościowych i gablotach
wystawowych Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Targu oraz w ewentualnych publikacjach prasowych,
folderach promujących konkurs, organizatora lub szkołę, w której uczy się syn/córka. Wizerunek zostanie
wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji konkursu i działań Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Targu
oraz dla potrzeby archiwalnych biblioteki. Dla wyżej wskazanych potrzeb wizerunek może być w różny
sposób przetwarzany (w tym elektronicznie), kadrowany i komponowany, a także zestawiany z wizerunkami
innych osób, uzupełniony komentarzem towarzyszącym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona
ilościowo, czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna
Informacja: Administratorem danych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,
33-300 Nowy Sącz, pbwnowysacz@onet.pl, tel. 18 443 70 67. Zebrane dane przetwarzane będą jedynie w celu
realizacji projektu. Dane przekazywane są jedynie podmiotom uprawnionym oddzielnymi przepisami prawa i nie
podlegają profilowaniu. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
żądania ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi na nieprawidłowość przetwarzania
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z zapisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane przetwarzane są w oparciu o zgodę na przetwarzanie, a
okres ich przetwarzania ustanie w momencie rezygnacji z udziału w projekcie. Więcej informacji na temat
przetwarzania przez nas Państwa danych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych mailowo pod adresem
iod@pbwnowysacz.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 443 70 67.

