
Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na Najciekawszą Akcję Promującą Czytelnictwo 2022 

 

Proszę wypełnić wszystkie pola 

Imię i nazwisko uczestnika  

E-mail  

Telefon  

Nazwa szkoły  

Krótki opis przeprowadzonej 

akcji (Co? Gdzie? Kiedy?) 

 

 

 

 

 

 

Ilość zaangażowanych osób  

Link do relacji  

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu nr telefonu, 

adresu e-mail, w celu kontaktu z uczestnikiem w sprawach realizacji Konkursu na najciekawszą akcję 

promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

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

Oświadczam, że posiadam stosowne zgody na wykorzystanie wizerunku osób małoletnich 

wykorzystanych w relacji przedstawionej Komisji Konkursowej w ramach przeprowadzanego Konkursu 

na najciekawszą akcję promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

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

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie mojego wizerunku na zdjęciach 

promocyjnych udostępnianych na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie oraz    

w mediach społecznościowych (Facebook) w ramach przeprowadzanego Konkursu na najciekawszą 

akcję promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

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

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Konkursie na 

najciekawszą akcję promującą czytelnictwo 2022 

Zgodnie z: 

Rozporządzeniem 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO 

- Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, 

ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. 

- Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony 

Danych pod numerem telefonu 14 621 73 90 lub pisząc na adres e_mail: iod@bpt.edu.pl. 

- Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu na Najciekawszą Akcję 

Promującą Czytelnictwo 2022 oraz zapis jego przebiegu w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej                        

w Tarnowie. 

- Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody na podanie danych osobowych (art. 

6 ust 1 lit a RODO).  

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

-Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

- Dane osobowe będą gromadzone przez okres 2 lat oraz przez okres wymagany przepisami 

prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów. 

- Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych (art.15 Rozporządzenia), do ich 

sprostowania (art.16 Rozporządzenia), usunięcia (art.17 Rozporządzenia), ograniczenia 

przetwarzania (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art.20 Rozporządzenia). 

- Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność          

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

- Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

- Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie. 

- Dane osobowe nie będą profilowane. 

 

 


