
                  Zaniemyśl, data 23. 04.2021 r. 

………………………………………… 

 ………………………………………… 
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrowanie wizerunku, 

pracy plastycznej  (wykonywanie zdjęć) mojego dziecka podczas konkursów ogłoszonych na 

„Światowe Dni Książki i Praw Autorskich” od 23.04 - 08.05 br.  organizowane w Bibliotece 

Publicznej Gminy Zaniemyśl przy ul. Sienkiewicza 4 oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć na stronie internetowej biblioteki, w lokalnej prasie, w kronice biblioteki oraz na 

tablicach ściennych znajdujących się w budynku Biblioteki.  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 ( imię/imiona i nazwisko dziecka)  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem dziecka danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl 

Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Kujawski e-mail odo24@wp.pl. 

Pana/Pani dane przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych przez 

administratora. Ma Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu da danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia,  wniesienia skargi, wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest warunkiem uczestnictwa w w/wym. konkursie 

biblioteki piublicznej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa dziecka i otrzymania nagrody. 

Dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres roku od zakończenia akcji. 

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez administratora Bibliotekę 

Publiczną Gminy Zaniemyśl w celu uczestnictwa w imprezach towarzyszących w/wym. konkursowi. 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych dziecka i prawie ich poprawiania. 

Podane przez Pana/Panią dane dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)  

Rozporządzenie 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 osobowych). 

 

..…………………..………………………….. 

 ..………………………………………………. 

 (czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów) 

 


