
Załącznik numer 2 

 

Oświadczenie 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie "Kętrzyn czyta... Pięknie!" organizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz przetwarzanie  

 

przez Organizatora danych osobowych ......................................................................................, 

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym, w celach przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu.  

2. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i 

wyrażam na nie zgodę. 

3. Oświadczam, że  wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku dziecka w 

trakcie Konkursu poprzez opublikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w celu informacji o 

Konkursie i promocji Biblioteki.  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku 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, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kętrzynie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO 

oraz w celu przeprowadzenia Konkursu.  

3. Inspektor Ochrony Danych: Monika Zygmunt-Jakuć, adres mailowy: iodmbp@miastoketrzyn.pl. 

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 

będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie.  

5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści 

danych osobowych i prawo do ich sprostowania.  

6. Przetwarzanie danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub 

Unii Europejskiej.  

7. 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. 

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na 

podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.   



9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

10. Dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie 

do wyrażonej przez Panią / Pana zgody.  

 

 

Kętrzyn, ……….....................................……………………………………………… 

                                               (Data i podpis imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego) 


