
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 

ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego  

„ZIMA MOICH MARZEŃ” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa przedszkola/szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e- mail, nr tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Wyrażam zgodę (imię i nazwisko rodzica /opiekuna) …………………………………………………………………… 

na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………… 

w konkursie plastycznym pt. „ZIMA MOICH MARZEŃ”. Zgadzam się na przetwarzanie jego danych 

osobowych, podanych w karcie zgłoszenia przez Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 

w celu przeprowadzenia konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie pracy 

wykonanej przez moje dziecko na stronie internetowej Biblioteki oraz profilu internetowym 

zarządzanym przez Bibliotekę – Facebook oraz w mediach w celu promocji Biblioteki. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego: „ZIMA MOICH 

MARZEŃ”. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem nadesłanej pracy konkursowej. 

 

3. Dostarczenie karty zgłoszeniowej do siedziby biblioteki – Oddział dla Dzieci jest równoznaczne 

z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie dostarczonych prac 

konkursowych przez Organizatora. 

 



4. Informujemy, że: 

• administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 

z siedzibą ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, 

• podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki, 

• dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

• dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych, 

• dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których 

są przetwarzane, 

• posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania w przypadku 

niezgodności, 

• po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pan(i) cofnąć swoją zgodę 

na przetwarzanie i zażądać ich usunięcia, 

• w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl, 

• przysługuje Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan(i), iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ich ochronie. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

