Załącznik nr 1 do Regulaminu
w Zarz. nr 1 / 2021
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 04 stycznia 2021 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z art. 13 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, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku informuje:

1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi
sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, uczestnik ma prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony
danych na adres mailowy: iod@wbpg.org.pl

3. Celem przetwarzania niżej wymienionych danych jest zgłoszenie się do Konkursu, w którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w

postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej podczas wypełniania formularza
zgłoszeniowego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od zakończenia Konkursu, za wyjątkiem danych laureatów, których dane będą
przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.

6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które

mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane
osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

7. Uczestnik ma prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na
nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych
i brak możliwości udziału w Konkursie.).

Świadoma/y powyższych informacji, ja, niżej podpisana/y:
……………………………………………………………………………….………………………………………………
imię i nazwisko

będąc rodzicem lub opiekunem prawnym:
Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………… wiek: …….………………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego …………………………………………………………………….………………..………
Dane kontaktowe opiekuna
Nr telefonu: …………………………………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………
1.
2.

☐ Wyrażam zgodę*
☐ Nie wyrażam zgody*
☐ Wyrażam zgodę*
☐ Nie wyrażam zgody*

na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu „Urodziny
Biblioteki Lawendowej”.
na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych.

* proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

..………………...…………………….
data i podpis

