
Klauzula informacyjna, dla osoby której dane dotyczą 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 

z dnia 27 kwietnia  2016r.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), zwanego dalej RODO, 

informuję, iż : 

1) administratorem Pana/i danych osobowych i danych Pana/i dziecka w przypadku jego udziału w 

konkursie jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą  w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 

32/34, adres e-mail: mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl , strona internetowa: mbp.czechowice-

dziedzice.pl 

2) Pana/i dane osobowe/ dane osobowe dziecka/ będą przetwarzane w celu realizacji konkursu 

„Zabierz książkę na wakacje”,  

3)  przysługuje Panu/i  prawo dostępu do treści swoich danych /danych dziecka/, ich aktualizacji, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia  danych, ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu na dalsze  

ich przetwarzanie oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

Wniosek o usunięcie danych lub wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz cofnięcie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w konkursie, 

4) w sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

5) podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, 

6) Pana/i dane  /i dane dziecka/ będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa , 

7) wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą 

transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela  inspektor ochrony danych, e-mail: 

d.slowiok@mbp.czechowice-dziedzice.pl , tel.: 32/21520-01 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w związku z udziałem w konkursie „Zabierz książkę na wakacje” . 

Zgodnie z art.6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r./RODO/, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

/imienia, nazwiska, numer karty czytelnika, telefonu, e-maila, /i danych osobowych mojego dziecka 

/tj. imienia, nazwiska, wieku, / w związku z uczestnictwem w konkursie „Zabierz książkę na wakacje”  

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

Imię, nazwisko uczestnika konkursu, który ukończył 16 rok życia  lub rodzica /opiekuna/dziecka biorącego udział w 

konkursie,  adres,  telefon,  e-mail  

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

 Imię, nazwisko dziecka- uczestnika konkursu, wiek                                                                                                
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