
          KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WYDARZENIU  

III MIĘDZYGMINNY KONKURS O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 

 

Imię i nazwisko ucznia, klasa…………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły, e-mail, nr telefonu………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego ucznia………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w III MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE O 

ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH wg zasad regulaminowych opublikowanych na stronie 

www.spichlerzksiazki.pl i www.ckbrzeznica.pl oraz na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Brzeźnicy i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w karcie zgłoszenia w celach związanych z udziałem w/w wydarzeniu.  

…………………………………………………………………………. 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu 

 

 

W przypadku zwycięstwa mojego dziecka w konkursie, wyrażam zgodę na publikację przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy i Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy danych osobowych 

mojego dziecka w postaci: imię, nazwisko, klasa i szkoła w celu promocji czytelnictwa i historii. 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strony internetowe - www.spichlerzksiazki.pl i 

www.ckbrzeznica.pl - czasopisma lokalne i regionalne 

………………………………………………………………………… 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka w Brzeźnicy z siedzibą przy 

ulicy Rynek 1, 34-114 Brzeźnica.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: 

iod@brzeznica.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem dziecka w III 

MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH oraz w celu promocji 

czytelnictwa i historii na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów 

podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

spowoduje niemożność uczestnictwa dziecka w III MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE O 

ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH. 

 

http://www.ckbrzeznica.pl/

