
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie  
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 25, kod pocztowy: 32-050 Skawina, numer tel.  
+48 12 2762610, http://www.bibpedskawina.pl/ 

2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie jest Pan Paweł Chochół, można 
się z nim skontaktować poprzez e-mail: IODO@gminaskawina.pl, pod nr. Telefonu 606487587, lub listownie pisząc 
na adres administratora z dopiskiem IODO. 

 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe/dane osobowe małoletniego uczestnika konkursu w celu przeprowadzenia 
gminnego konkursu „Świat Tupcia Chrupcia”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 
 
Odbiorcy danych osobowych. 
Państwa dane osobowe/ dane osobowe małoletniego Uczestnika, nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. 
 
Okres przechowywania danych. 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 1 rok od wyłonienia zwycięzców. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych dane osobowe małoletniego Uczestnika oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych dane osobowe małoletniego Uczestnika; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
1. Uczestnicy gminnego konkursu lub prawni opiekunowie małoletnich Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb gminnego konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  
w Internecie (w tym na stronach organizatora konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz 
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty 
w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste. 

 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych oraz publikację wizerunku 
w związku z udziałem w przedmiotowym konkursie. 
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