
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Pouczenie: 
W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

Osoba pełnoletnia wypełnia samodzielnie. 

Oświadczam, że zasady udziału w konkursie „Punkty za czytanie” są mi znane i zobowiązuję się do 
ich przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (mojego dziecka lub podopiecznego / 
moich*) do celów realizacji konkursu „Punkty za czytanie” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Ostródzie oraz partnerów projektu „Z piłką między wersami – wielki sport w małej bibliotece – II 
edycja”. 

Wyrażam zgodę na upublicznianie pracy mojego dziecka (podopiecznego) / mojej pracy* przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie oraz partnerów projektu „Z piłką między wersami – wielki 
sport w małej bibliotece – II edycja” wraz z podpisem zawierającym dane osobowe.  

*Niepotrzebne skreślić 

…................................................... 
miejscowość i data 

 
 

…................................................... 
czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 
(“RODO") informujemy, że; 

  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 
Stępowskiego, działająca w strukturze Centrum Kultury w Ostródzie ul. Mickiewicza 22 14-
100 Ostróda, tel. (89) 646 27 54, fax (89) 646 32 31, e-mail: bibliotekaostroda@o2.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Centrum Kultury w Ostródzie – Jacek Pietrzyk, kontakt: 89 642 
94 30; kom. 501 871 688 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane 
są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych w związku z organizacją konkursu „Punkty za czytanie” 
realizowanego w ramach projektu „Z piłką między wersami – wielki sport w małej bibliotece 
– II edycja”. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką 
prawną mogą być organy publiczne  a także podmioty prywatne (np. wydawca prasy). 
Powierzenie danych będzie odbywało się na podstawie umowy o powierzeniu lub innego 
instrumentu prawnego, który podlega prawu krajowemu lub prawu Unii Europejskiej. 



5. W ramach korzystania przez Administratora Danych Osobowych z narzędzi wspierających 
ich bieżącą działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego 
Facebook Inc., You Tube dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
(USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia 
służące do przetwarzania Danych Osobowych. 

Podstawą przekazania na podstawie standardowych klauzul umownych określonych w 
decyzji Komisji Europejskiej (2010/87) z 05.02.2010 r. (klauzul wzorcowych). 

6. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w wymienionych powyżej 
celach. 

7. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do: 

•  dostępu do danych / danych dziecka / podopiecznego oraz otrzymania ich kopii; 
•  sprostowania (poprawienia danych); 
•  usunięcia danych / danych dziecka / podopiecznego; 
•  ograniczenia przetwarzania danych; 
•  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych; 
•  przeniesienia danych do innego Administratora; 
•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku 

stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich 
zebrania. 

•  wycofania zgody na przetwarzanie danych / danych dziecka / podopiecznego. Zgoda może 
być wycofana w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. 

8. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wymienionych 
powyżej celów jest dobrowolna.  

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia 

 


