Załącznik nr 9
do Polityki bezpieczeństwa systemów służących do
przetwarzania danych osobowych w MBP w Stalowej Woli

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU (OSOBA NIEPEŁNOLETNIA)
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − nadaję upoważnienie organizatorom warsztatów i konkursu „Osiedle
Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie” :

• wykorzystanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas warsztatów
komputerowych i podsumowania konkursu „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, publikowanych na stronie internetowej MBP w Stalowej Woli, profilach
internetowych zarządzanych przez Bibliotekę oraz w mediach w celu informacji i promocji konkursu
• przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka jako uczestnika konkursu.
Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………………………………………………………………………..
Adres ......................................................................................................................................................................
Telefon, adres mailowy ..................................................................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego .................................................................................................................

Stalowa Wola, dnia......................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE)
RODO informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza z siedzibą w 37-450 Stalowa
Wola, ul. ks. J. Popiełuszki 10.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej MBP
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i promocji warsztatów komputerowych i konkursu „Osiedle
Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie”. Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronach
internetowych zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza oraz w mediach w celu działań promocyjnych
MBP;
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
 prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
1.

