Zgoda na wykorzystanie danych w celach promocyjnych Biblioteki
Nazwa i data organizowanego wydarzenia, którego zgoda dotyczy:
TYDZIEŃ BIBLIOTEKI 8-15.05.2019 KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki (www.bibliotekaskoki.pl), na stronie
internetowej www.wbibliotece.pl, w e-galerii, znajdującej się w siedzibie Biblioteki, na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl
oraz w „Wiadomościach Skockich” i innej prasie lokalnej następujących informacji dotyczących:
……………………………………………………………………………………………………...….………………………………:
(imię i nazwisko uczestnika wydarzenia – WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA ZDJĘCIU KONKURSOWYM)


indywidualnej fotografii (wizerunku) uczestnika wydarzenia:

 TAK  NIE



zbiorowej fotografii (wizerunku), w której ma udział uczestnik wydarzenia:

 TAK  NIE



fotografii prac wykonanych przez uczestnika wydarzenia:

 TAK  NIE

Wszystkie w/w zgody wyrażam również w zakresie umieszczania zdjęć na fanpage’u Biblioteki oraz Gminy Skoki*:

 TAK
*

Biblioteka

Publiczna

MiG

w

Skokach

informuje,

 NIE
że

serwery

serwisu

Facebook

znajdują

się

m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które
w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Udostępnione informacje zostaną przetransferowane
przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

…………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………….
(czytelny podpis uczestnika wydarzenia lub gdy jest
osobą niepełnoletnią jego rodzica/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, że:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Administratorem Danych Osobowych uczestnika wydarzenia jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, zwana dalej ADO - siedziba: 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B,
tel. 61 824 22 81, zwana dalej ADO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej MiG w Skokach jest Monika Sierschuła, adres e-mail:
m.rozmarynowska@bibliotekaskoki.pl.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane są przez ADO w celach promocyjnych Biblioteki.
Dane wizerunkowe, o których mowa w pkt. 1, przechowywane są przez okres funkcjonowania Biblioteki
w celu prowadzenia archiwum z działalności instytucji.
Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane przez ADO udostępnione będą redakcjom lokalnej prasy, firmie
SOKRATES, serwisowi Facebook oraz właścicielom domen witryn internetowych: www.bibliotekaskoki.pl oraz www.gminaskoki.pl
Uczestnikom wydarzenia lub rodzicom/prawnym opiekunom uczestnika wydarzenia przysługuje prawo dostępu do treści
podanych przez nich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
wymaga
jego
złożenia
w
formie
pisemnej
lub
elektronicznej
na
adres
mailowy
m.rozmarynowska@bibliotekaskoki.pl.
Rodzicom/prawnym opiekunom uczestnika wydarzenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają oni,
iż przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

