
Zał. nr 1 do regulaminu – informacji dla uczestników-Biblioteczne inspiracje na wakacje.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć wakacyjnych dla dzieci  

„BIBLIOTECZNE INSPIRACJE NA WAKACJE.  

KULTURALNE WAKACJE W MIEŚCIE”  

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie  
 

 

……………………………………….................................................... 
                                     Czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

 
 

       * Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych dla dzieci   

pn.”BIBLIOTECZNE INSPIRACJE NA WAKACJE. KULTURALNE WAKACJE  

W MIEŚCIE”. Oświadczam, że poznałam/em i akceptuję program oraz regulamin zajęć wakacyjnych.  

  *  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka** danych osobowych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, w celu organizacji cyklu zajęć wakacyjnych dla dzieci  

pn. „BIBLIOTECZNE INSPIRACJE NA WAKACJE. KULTURALNE WAKACJE W MIEŚCIE” .  

 *   Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego dziecka wizerunku utrwalonego podczas zajęć, 

fotografii i materiałów filmowych w publikacjach, na portalach internetowych zarządzanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów, kanale YouTube  

i w mediach społecznościowych. 

    

             Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.  

 
 

……….……………………….……………………………….………  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 *   Zaznaczyć właściwe. 

**  Podkreślić właściwe 

 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 

Chrzanów, tel. 32 763 27 40. 

2. Biblioteka wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć pn. „BIBLIOTECZNE INSPIRACJE NA 

WAKACJE. KULTURALNE WAKACJE W MIEŚCIE”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO . 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie 

przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa. . 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

 - podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Bibliotekę przez 

przepisy prawa, 

- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana/dziecka danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa dziecka  

w zajęciach j/w.  


