
 
 
Załącznik nr 2 

 

Metryczka – konkurs recytatorski „Piosenka moja po świecie chodzi...”” 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………. Wiek…………………….. 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………… 

Imię nazwisko  Rodzica/Opiekuna prawnego……………………………………….………….. 

Telefon………………………………………………… adres e-mail………………… 

 

Klauzula informacyjna 

dla uczestników konkursu „Piosenka moja po świecie chodzi...”  

  

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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) określane dalej jako „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, ul. Szkolna 

43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 271 10 74, e-mail mbp@dobczyce.pl. 

2. Został powołany inspektor danych osobowych i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 

skarbnik.audyt@onet.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie wyrażonej zgody) w celu 

organizacji konkursu „Twórczość Marii Konopnickiej” organizowanego przez Administratora, a także jego 

promocji w portalach społecznościowych oraz stronie internetowej Administratora.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a także przez czas promocji w prowadzonych 

portalach społecznościowych oraz oficjalnej stronie internetowej. 

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 

którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych  

6. Posiada Pani/Pan 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. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

 

 

.............................................. 

                                                                                             Data i podpis  Rodzica/ Opiekuna Prawnego             
 


