Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Formularz zgłoszenia do konkursu literacko-fotograficznego „Czytamy - pszczołom pomagamy” w
ramach Ekoakcji „Trzebinia po stronie natury”
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Nr telefonu i adres email
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Załączniki
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

……………………………………
Podpis
Zostałam/em poinformowana/y, iż:

•administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w
Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, tel. 32 6121398;
•z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
administracja@mbp.trzebinia.pl;
•dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia oświadczenia w zakresie praw autorskich 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). tj. mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• pozyskane dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione nap odstawie
przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych,
zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu
wycofania zgody;
• mam prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych przeze mnie danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
• mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
• podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ewentualne nie podanie danych
osobowych będzie uniemożliwiało złożenie oświadczenia w zakresie praw autorskich;
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane
osobowe nie podlega profilowaniu.

