Załącznik nr 2 do Regulaminu Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y
............................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
Niniejszym oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w formie fotografii/materiału filmowego przez organizatora konkursu tj. Miejską
Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Trzebini oraz Urząd Miasta w Trzebini na potrzeby
postępowania konkursowego konkursu na hasło „Przeciwdziałamy cukrzycy”.
Zgoda jest udzielana bezterminowo i obejmuje uprawnienie do dokonania publikacji wizerunku
oraz imienia i nazwiska w formie elektronicznej i drukowanej:
- na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini, pod adresem
mbp.trzebinia.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini, pod adresem trzebinia.pl
- na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini pod adresem
https://www.facebook.com/mbp.trzebinia/, na profilu Facebook Urzędu Miasta w Trzebini pod
adresem www.facebook.com/TrzebiniaGmina
- na profilu Instagram Biblioteki pod adresem www.instagram.com/biblioteka_trzebinia/
- w publikacjach prasowych, w raportach z realizacji zadań, ulotkach, wystawach, prezentacjach
multimedialnych, folderach informacyjnych itp.
Akceptuję regulamin konkursu na hasło „Przeciwdziałamy cukrzycy”
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama
Asnyka w Trzebini ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia.
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: administracja@mbp.trzebinia.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby postępowania konkursowego konkursu na hasło
„Przeciwdziałamy cukrzycy” oraz dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używane w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia (np. nośniki
elektroniczne, magnetyczne, CD-ROM) w ramach działań informacyjno-promocyjnych Biblioteki i
Urzędu Miasta), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 osobowych) tj. zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Pozyskane dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających
bezpieczeństwo danych osobowych umów powierzenia danych do przetwarzania, Odbiorcą
danych może być właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie
zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
www.facebook.com/about/privacy.
6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook może przekazywać Pana/Pani dane osobowe poza teren EOG. Jednocześnie

wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield w ramach umowy pomiędzy
USA, a Komisją Europejską, która stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku
przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych , ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ewentualnie nie podanie danych osobowych
będzie uniemożliwiało udział w konkursie na hasło „Przeciwdziałamy cukrzycy”.
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane
osobowe nie podlegają profilowaniu.

.............................................................................
Data i czytelny podpis

