
Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................................................................................................... 
       imię i nazwisko 

............................................................................................................................................, ..........................  
  nazwa przedszkola       wiek dziecka 

w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater bajkowy” organizowanym przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. J. Śniegonia w Wiśle. 

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko …………………………………………..……………………….  Numer telefonu ………………….………………….  

Po zakończeniu wernisażu (27.09.2018 r.) i wręczeniu nagród:  

              dziecko odbiorę osobiście,                 dziecko wróci z grupą przedszkolną i nauczycielem           

              dziecko odbierze z mojego upoważnienia niżej wskazana osoba (za zgodą tej osoby) 

Imię i nazwisko …………………………………………..……………………….  Numer telefonu ………………….…………………. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo 

dziecka w konkursie będzie niemożliwe. 

.........................................................                       ………………………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się z regulaminem wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. J. Śniegonia w Wiśle z siedzibą: pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła jako administratora danych, zgodnie  

z 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), podanych wyżej danych osobowych mojego dziecka i moich w celach związanych z: 

1. Uczestnictwem dziecka w konkursie, 



2. Promocją działań kulturalno-edukacyjnych Biblioteki. 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1) zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: 

wglądu w swoje i mojego dziecka dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

2) jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am 
się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

 

 

.........................................................                       ………………………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
 
 

Zgoda na publikowanie wizerunku w zakresie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wiśle 

 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam* / nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić) zgodę na 
bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. J. Śniegonia w Wiśle z siedziba:  pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła jako 
administratora danych, zarejestrowanych podczas wernisażu wystawy prac konkursowych w 
celach związanych z dokumentowaniem realizacji konkursu przez Bibliotekę. 
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: zdjęcia, fotorelacje i filmiki promujące bibliotekę  
i jej działalność, które mogą być publikowane: na stronie internetowej biblioteki 
(www.biblioteka.wisla.pl) i miasta Wisły (www.wisla.pl) oraz w innych mediach (prasa, 
Internet, telewizja) a także na stronie portalu społecznościowego (Facebook). 
 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr 
osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 
 
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że 
zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 
poz. 880). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). 
3. 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). 

 
 
 

.........................................................                       ………………………………………………………………………. 
(miejscowość i data)                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

http://www.biblioteka.wisla.pl/
http://www.wisla.pl/

