ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ PUBLIKACJĘ PRAC
W związku z udziałem mojego dziecka ……………………………………………………………………………... (imię
i nazwisko) dnia 9 czerwca 2018 w finale akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, organizowanym przez
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9
(prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola)
[ ] TAK [ ] NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w regulaminie danych osobowych moich
i mojego dziecka, dla potrzeb niezbędnych w celu uczestnictwa w finale akcji czytelniczej
„Z książką na walizkach” oraz jego promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

[ ] TAK [ ] NIE

Wyrażam

zgodę

na

zamieszczenie

w

tradycyjnych,

elektronicznych

i prasowych mediach przygotowanych przez PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” materiałów
promocyjnych zawierających wizerunki moje i mojego dziecka, utrwalone podczas finału
akcji czytelniczej „Z książką na walizkach”, którego było uczestnikiem, zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631
ze zm.).
[ ] TAK [ ] NIE

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej mojego
dziecka w materiałach promocyjnych i prezentacjach pokonkursowych, na stronach
internetowych i na profilach w mediach społecznościowych (facebook, instagram, you tube)
organizatora akacji – Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, organizatora finału akcji – PiMBP
„Biblioteki pod Atlantami” oraz patronujących akcji wydawnictw AkapitPress i Literatura:

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

…………………..……………………………
(dane kontaktowe: tel./mail)

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że:


administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
(PiMBP), 58-300 Wałbrzych, Rynek 9;



dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją zadań FINAŁU „ Z KSIĄŻKĄ NA
WALIZKACH” 2018;



dane osobowe będą przetwarzane do końca czerwca 2018 roku;



dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;



podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,



podanie danych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne;



kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w PiMBP: tel. 746483724, abi@atlanty.pl

