
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka*    

(imię i nazwisko)………………………………………………………, w tym ich upublicznienie 

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Cybince, w celu związanym z organizacją i 

promowaniem Spotkania pn „Witajcie w naszej bajce”, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Przyjmuję do 

wiadomości, że zgoda jest dobrowolna.  

                                                                

                                              ……………………………..……………………………………………….. 

                                                   (data, czytelny podpis osoby pełnoletniej/rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

 

W związku z organizacją przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy wraz z Placówką Wsparcia 

Dziennego „PROMYK” w Cybince, Spotkania pn. „Witajcie w naszej bajce” oraz promowaniem 

w/w wydarzenia - wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w 

publikacjach na:  

- stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz Gminy Cybinka,  

- portalach społecznościowych tj. facebook Biblioteki oraz Gmina Cybinka, 

- wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

- gablotach i na tablicach ściennych. 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

                                                                                                                                                                        

……….…………………..……………………………………………….. 

                                                  (data, czytelny podpis osoby pełnoletniej/rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) tzw. RODO informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince,  

ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka, tel. 68 391 11 75, e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz promowanie Spotkania pn. „Witajcie 

w naszej bajce”. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 3. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3. z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

6) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te 

podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj dostawcy usług 

internetowych i systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów 

informatycznych. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane sponsorom nagród oraz odbiorcom 

strony internetowej jak również uczestnikom i odbiorcom wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• sprostowania nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

8) W przypadku wyrażenia przez Uczestnika konkursu/jego rodziców lub opiekunów prawnych zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu społeczniościowym Facebook, dane 

osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego jakim są 

Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie 

znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 

45 ust. 1 . Informujemy, iż w/w państwo trzecie nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

