
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.                 

J.I. Kraszewskiego w Kamionce moich danych osobowych / danych osobowych  mojego 

dziecka*…………………………….……………………..……………………………………, 

(autora pracy konkursowej), w tym ujawnienie imienia i nazwiska, kategorii wiekowej            

i nazwy szkoły, do której uczęszcza Dziecko, oraz wizerunku, w celu związanym z 

organizacją, przeprowadzeniem i promowaniem konkursu literackiego pt. Jak zdobyłem/ 

zdobyłam mój własny Mount Everest, przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J.I. 

Kraszewskiego w Kamionce, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

* niewłaściwe skreślić 

….....…….……………………………………………… 
                                       (data, czytelny podpis: osoby pełnoletniej, której dane dotyczą /   

                                        rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z organizacją, przeprowadzeniem i promowaniem przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce konkursu literackiego pt. Jak zdobyłem/ 

zdobyłam mój własny Mount Everest, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, 

utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku / 

wizerunku mojego dziecka* w publikacjach na/w:  

☐ stronie internetowej: www.biblioteka.kamionka.pl 

☐ audycjach telewizyjnych,  

☐ audycjach radiowych,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych  

☐ inne: ………………………………. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 288 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie 

jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

*proszę wybrać właściwe 

**proszę dokonać wyboru 

..…….………………………………………………... 
                                       (data, czytelny podpis: osoby pełnoletniej, której dane dotyczą /   

                                        rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) 


