
 

Załącznik nr 1 
 

Zgoda uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej 
na udział w grze miejskiej „PAPIEŻ I GLIWICZANIE” 

 
 

Wyrażam zgodę na udział ...………………………………………..………………..…(imię i nazwisko, numer telefonu) 

w grze oraz na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) przez Organizatora w celach 

niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia gry  „Papież i gliwiczanie” w dniu 15 czerwca 2019 r.  

Organizatorem gry jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego / mojego dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, 

publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach 

społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o grze oraz o zadaniach 

statutowych Organizatora. 

 

Numer telefonu uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej 
 
……………………………………………………….. 
 
Data i podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej 
 

……………………………………………………….. 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (zwanym dalej RODO), Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, że: 

 Administratorem podanych Uczestnika konkursu danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 25 10 (dalej jako Biblioteka). 

 W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych,-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

 Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji i przeprowadzenia konkursu. 

 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów 
wskazanych powyżej.  

 Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji 
określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

 Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego konkursu, a po zakończeniu 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń,  

 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).  

 W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 
uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych 
narusza przepisy RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje u prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 
 

...........................................………..................… 
(data, podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego osoby 

małoletniej) 
 

 


