DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA/DZIECI W PROJEKCIE
„Piłkarze vs. Pisarze, czyli o tym jak przez sport trafić do literatury, ze stadionu do biblioteki”
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ DZIECI (BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE):

IMIĘ NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA:
Mail.

Tel. kontaktowy:

Oświadczam, że:
a) dziecko posiada ubezpieczenie NNW,
b) dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach (dotyczy zajęć o charakterze sportowym,
ruchowym, zajęć przy komputerach, tabletach),
Podanie danych o stanie zdrowia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa dziecku na zajęciach.
Czytelny podpis...............................................
Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, kontakt do inspektora
ochrony danych iodcuw@dobczyce.pl
Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej
kategorii) w celu:

• Udziału Pani/Pana dziecka w projekcie „Piłkarze vs. Pisarze, czyli o tym jak przez sport trafić do literatury, ze stadionu do
biblioteki” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dobczycach – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska oraz prac uczestników na stronie www, portalach społecznościowych, a także
w lokalnej i powiatowej telewizji i prasie (m. in.. w gazecie Tapeta), aby promować działalność Biblioteki - wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody*

• Przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. Wówczas odbiorcą
danych osobowych będzie FACEBOOK INC - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zajęć oraz przez okres zabezpieczenia roszczeń i okres przez, który
Administrator jest zobowiązany archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres
promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81
ust. 1 prawa autorskiego.
Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym
dane na zlecenie administratora.
Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych 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, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Dobczyce, dnia......................................
podpis...............................................
* podkreślić właściwe

Czytelny

