ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Jednego Aktora „Dotyk
Teatru” organizowanym przez Miejską Biblioteka Publiczną im. Aleksandra
Majkowskiego w dniu 27.03.2019r. oraz oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w konkursie oraz o
przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania.
Ponadto powiadomiono mnie, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra
Majkowskiego, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo.
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez
email: ido@biblioteka.wejherowo.pl lub listownie na adres siedziby Biblioteki.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Powiatowym Przeglądzie
Teatrów Jednego Aktora „Dotyk Teatru” na podstawie art.6 ust 1 lit. a) zgody osób,
których dana dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych.
4. Dane osobowe mojego dziecka w postaci wizerunku, a w przypadku zwycięzców
dodatkowo imię, nazwisko i nazwa szkoły mogą być udostępnione na stronie
internetowej Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu
społecznościowym Facebook. Odbiorcami tych danych osobowych mogą być również
media. Podane dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z
zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
6. Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o
ochronie danych osobowych.

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

