
Załącznik 1 
 
 

Oświadczenie 
o przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu:  

„Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek  
mogli zwiedzić w Sułkowicach” 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach, zamieszczonymi w regulaminie konkursu i na 
stronie internetowej Biblioteki pod adresem http://biblioteka.sulkowice.pl/polprywatnosc / 
udostępnionymi przez Bibliotekę w miejscu Wydarzenia. W szczególności zostałem poinformowany, 
że dane moje / dane dziecka, dla którego jestem rodzicem / opiekunem prawnym: 
 
imię nazwisko: ……………………………………………………… 
 
miejscowość zamieszkania: ……………………………………. 
 
…………………………… : ………………………………………………… 
 
będą przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją 
wynikającą z przepisów prawa, tj. zgodnie z Art. 6 ust 1 lit. c RODO *) 
Jednocześnie, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO *) wyrażam zgodę na: 
 

Jednocześnie, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO *) wyrażam zgodę na: 
 
 TAK  NIE utrwalanie wizerunku mojego / dziecka poprzez fotografowanie oraz filmowanie 

w trakcie Wydarzenia 

 TAK  NIE publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego / dziecka na stronie 
internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w 
Sułkowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w 
Myślenicach. 

 TAK  NIE publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego / dziecka na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach 

 TAK  NIE publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego / dziecka w mediach 
społecznościowych – w tym facebook 

Zostałem poinformowany, że zgoda ta w każdej chwili może zostać wycofana. 
 
 
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz 
mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje: 
1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa 
Sadzika w Sułkowicach, zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 
danych osobowych. 
 
 



2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych 
przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Organizatora. 
3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady organizatorzy Konkursu. Dane mogą być 
przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, 
organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa. 
4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do 
przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 
archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst 
jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 
 
 
………………………………………………………………………..  
data i podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika/autora 
 


