
KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„BRZECHWA -  DZIECIOM” 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………wiek………………………………………………  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ………………………………..………………………………………………………………………………………  

Adres do korespondencji: …………….………………………………………………………………………………………………………………………  

Nr telefonu… ……………………………………………………………………… e- mail ……………………………………………..……………………  

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu Filia nr 7 (osiedle Dzików) 
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje się, że:  

1. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu, ul. 
Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg.  

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  
z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mbp.tarnobrzeg.pl  

3. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu organizacji konkursu i przyznania nagród oraz 
promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.  

4. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, których 
dane będą przechowywane nie dłużej niż 6 lat od chwili rozstrzygnięcia konkursu.  

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.  

7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

OŚWIADCZENIE :  

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu plastycznego 
"Brzechwa dzieciom”.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem 
konkursu plastycznego „Brzechwa dzieciom”.  

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki, Facebooku, prasie, telewizji oraz  
w innych mediach, zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas realizacji konkursu .  

4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie zorganizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu Filia nr 7 (osiedle Dzików) 

 

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

miejscowość, data                                            podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/ prawnego opiekuna 
 


