
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 
 

(dotyczy dziecka) 
 

………………………………… 
 

miejscowość, data 

 

Dane dziecka 
 

Imię i nazwisko: 
 

………………………………………… 
 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 
 

Imię i nazwisko……………………………………… 
 

Nr tel………………………………………………………… e-mail……………………………………………. 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Miejską 

Bibliotekę Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu w celach związanych z organizacją 

konkursu na literackiego MEMA, wyłonienia i ogłoszenia oraz opublikowania informacji o 

laureatach konkursu. 

……………………………………. 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Potwierdzam że zapoznałem się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach 

przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod 

adresem www.mbpprzasnysz.pl. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne 

do wzięcia udziału w konkursie. 
 

……………………………………… 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie (w szczególności na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych) przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu, mojego dziecka wizerunku 

zawartego na zdjęciach, w związku z udziałem w konkursie na literackiego MEMA wyłącznie w 

celu promocji i dokumentowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 

w Przasnyszu oraz ww. konkursu. 

 

………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.mbpprzasnysz.pl/


Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod adresem 

iod@mbpprzasnysz.pl. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, w tym umieszczenia listy uczestników finału na stronie internetowej 

Organizatora, wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania i realizacji nagród, umieszczenia listy zwycięzców na stronie 

internetowej konkursu oraz w mediach na podstawie dobrowolnej zgody, prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust.1 lit. F 

RODO) przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane., 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być 

udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, a także w związku z promocją działalności 

administratora. 

5. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO. 

6. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Dane będą 

przetwarzane do czasu ustania celu promocyjnego lub wycofania zgody. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów. 

mailto:iod@mbpprzasnysz.pl

