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 Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Do konkursu „Zakładka do książki” 

 

 

 

1. Nazwisko i imię………………………………………………… 

2. Adres……………………………………………………………. 

3. Telefon………………………………………………………….. 

4. Szkoła…………………………………………………………… 

5. Klasa……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam ,że powyższe dane są prawdziwe i aktualne a praca 

konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy autora.  

 

 

 

 

...........………………… 
(podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 

Pieczątka szkoły 

 

………………………………. 

(podpis nauczyciela, opiekuna) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/UCZNIA 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Miejscowość, dnia 

 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

Oświadczam, że : 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu 

„Zakładka do książki” oraz wręczania nagród w konkursie. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie tego wizerunku podczas umieszczania zdjęć na 

stronach internetowych Organizatorów, a także w mediach w celach informacyjnych i 

promocyjnych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecko , klasa szkoła) 

 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

(czytelne podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorami danych osobowych są: Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk. Z inspektorem ochrony danych można się 

skontaktować pod adresem : iod@pbw.gda.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności 
służącej inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 

osoby, na podstawie której udostępnia się wizerunek dziecka. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania              

ze zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych,  ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie 

są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 

danych osobowych w celu innym niż te, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma 
prawo wycofać się ze zgody be wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do 

bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku droga pisemną lub mailową na adres 
pbwkoscierzyna@pbw.it.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości rejestracji wizerunku oraz 
umieszczania zdjęć dziecka na stronach internetowych. 


