Oświadczenie
Nazwisko uczestnika konkursu / rodziny: …………………………………………….…………………………………………
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie pracy konkursowej mojego dziecka i wykorzystanie
Jego wizerunku do konkursu DRZEWO RECENZJI – warto czy nie warto przeczytać na własność
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie z siedzibą z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1.
Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Konkursu zgody na
jej publikację.
2. Wyrażam zgodę na publikację i podawanie do publicznej wiadomości informacji dot. nazwiska i
imienia autora przekazanej pracy konkursowej, na zamieszczanie tych informacji w serwisie
internetowym Biblioteki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
3. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam dobrowolnie, nieodpłatnie i bezterminowo.
………………………………….. ………………..……………………………………………………………
(Miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 wpisana do
Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155.  Przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji projektu.  Sposoby kontaktu z
inspektorem ochrony danych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, adres email: iodo@rajska.info.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  Pani/Pana dane osobowe
zawierające: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy będą przechowywane przez okresy wynikający z
przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych
może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W
przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  W związku z funkcjonowaniem
systemów teleinformatycznych w WBP w Krakowie niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

…………………………………………........
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

