
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

(Konkurs recytatorski „ Wiosna kwitnie poezją ” zorganizowany w roku Marii Konopnickiej 
w 180. rocznicę urodzin poetki - dalej zwany Konkursem) 

Szanowni Państwo, 

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci- uczestników 
konkursu przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce. 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci - uczestników 
konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce, ul.Grobelna 1, 
21-132 Kamionka, tel.: 81 852 70 33 

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych 
osobowych Dzieci - uczestników konkursu jak również w przypadku pytań lub wątpliwości może się 
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora, pisząc 
na adres e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci – uczestników konkursu będą przetwarzane 
w celu organizacji i realizacji Konkursu (w tym wyłonienia zwycięzców, wręczenia dyplomów i 
nagród) oraz promowania osiągnięć Dzieci. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
stanowią wyrażone przez Panią/Pana odrębne zgody wyrażone na potrzeby organizacji i realizacji 
Konkursu; podania do publicznej wiadomości danych osobowych Dzieci - uczestników konkursu  w 
związku z udziałem w Konkursie, informacjami o jego wynikach (w tym na publikację informacji o 
laureatach Konkursu na stronie internetowej Biblioteki); publikacji wizerunku Dzieci- uczestników 
konkursu (zgoda na publikację wizerunku utrwalonego podczas Konkursu) na stronie internetowej 
Biblioteki jest zgodą dodatkową, a jej nie wyrażenie nie wyklucza Dziecka z wzięcia udziału w 
Konkursie). 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci - uczestników konkursu mogą być 
przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym 
osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, 
jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 
w zakresie dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania. 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci - uczestników konkursu będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3, a po tym okresie zgodnie z 
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych 
dokonanego przed jej cofnięciem. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, 
których dane dotyczą dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora 
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Oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Rodzica/Opiekuna prawnego oraz 
danych osobowych Dziecka – uczestnika konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

J.I. Kraszewskiego w Kamionce 

 
Ja niżej podpisana/ny na podstawie Art.6 ust.1 pkt. 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 (RODO) wyrażam 
świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego 
Dziecka – uczestnika konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce.  

Moje dane osobowe, z niniejszego oświadczenia, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 
i przeprowadzenia Konkursu recytatorskiego „Wiosna kwitnie poezją” zorganizowanego w roku Marii  

Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin poetki - dalej zwanego Konkursem. 

Dane osobowe mojego Dziecka …………………………………………………. ** – uczestnika konkursu, takie jak: imię i 
nazwisko, kategoria wiekowa i nazwa szkoły, do której uczęszcza Dziecko, mogą być przetwarzane przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce, ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka w celu organizacji, 
przeprowadzenia i promowania przedmiotowego konkursu przez ich publikację w następującym sposób: 

 na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce (TAK / NIE)*, 

 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce (TAK / NIE)*, 

 w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) (TAK / NIE)*. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych 
danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………….…………………………………… 
                                                                                                                     (data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  

 
* - niepotrzebne skreślić 
**- wpisać imię i nazwisko dziecka- uczestnika konkursu 
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