
Z G O D A 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna* ………………………………………………………………..……………… 

 

data urodzenia………………………………… 

 

w letniej akcji „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik” zorganizowanej przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu w dniach 1.07.2020-31.08.2020.  Zapoznałam/łem* się z 

Regulaminem akcji „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik”.  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na wykonanie zdjęć z udziałem mojego dziecka 

dokumentujących akcję „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik”, a tym samym na 

bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku na materiałach informacyjnych dotyczących imprezy, takich 

jak strona internetowa Biblioteki oraz jej partnerów, plakaty, ulotki oraz inne materiały w formie 

elektronicznej i drukowanej. Zgoda w niniejszym zakresie nie ma ograniczeń czasowych i 

terytorialnych.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka: imienia i nazwiska, daty 

urodzenia dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia „Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego” 

oraz moich danych osobowych imienia i nazwiska celem złożenia karty zgłoszenia. 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu informuje, że jest Administratorem danych 

osobowych uczestników wydarzenia (imię, nazwisko, wiek) i danych osobowych osób zgłaszających 

(imię, nazwisko) podanych na karcie zgłoszenia (Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl)  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka w „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. 

Biblioteczny rowerownik”. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Złożenie oświadczenia o zaprzestaniu przetwarzania danych nie ma wpływu na czynności 

dokonane przez Administratora do czasu otrzymania oświadczenia. Złożenie oświadczenia przed 

zakończeniem „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik” skutkować będzie skreśleniem z 

lisy uczestników niezwłocznie po otrzymaniu  złożonego na piśmie oświadczenia dot. zaniechania 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego……………………..…………….…………….…………….…………….………………  

 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego ……….…………….………………………………………..………….…… 

 

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………….… 

 

*niepotrzebne skreślić 


