
                                                                                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym 

do udziału w konkursie  „Porozmawiajmy o rozmowie” organizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i 

może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wizerunek będzie rozpowszechniany na stronie internetowej Biblioteki oraz Urzędu. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 81 ust 2 pkt 2 prawa autorskiego zgoda nie jest 

wymagana na zdjęcia, gdzie będą Państwo stanowili elementu tła (art. 81 2. Prawa 

autorskiego: Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: (2) osoby stanowiącej 

jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.) 

…………………………………… 

                                   (data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@drmendyk.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz upubliczniania wizerunku. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu promocji przedsięwzięcia lub, gdy osoba, 

której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

10. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych będzie skutkować 

niezamieszczaniem zdjęć i relacji fotograficznych na stronach administratora. 

11. Jednocześnie informujemy, że podanie danych takich jak imię i nazwisko jest warunkiem niezbędnym wzięcia 

udziału w konkursie (Art. 6 ust 1 lit. b RODO) ponieważ w konkursie będą przyznawane nagrody- imiona i nazwiska 

laureatów zostaną rozpowszechnione na stronie Urzędu Gminy w Kadzidle, stronie Biblioteki, zostanie przekazane 

lokalnej prasie. 


