Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach wakacyjnych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………...
Telefon rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………..
(imię i nazwisko)

ur. dnia ………………….. na udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec, w dniach od 04.07.2022 r. do
26.08.2022 r.
Dziecko będzie / nie będzie wracało samo do domu *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku mojego dziecka utrwalonego
podczas w/w zajęć. Zdjęcia zostaną wykorzystane m.in. w materiałach promocyjnych, mediach,
gazetach, stronach www. i mediach społecznościowych w celach związanych
z upublicznianiem relacji z ich przebiegu. Zostałem powiadomiony, że wyrażenie zgody jest
dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.
Podpisując zgodę na udział w zajęciach uczestnik jest zobowiązany do regularnego
uczęszczania. W przypadku, gdy nie będzie mógł przybyć, należy zawiadomić organizatora.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.

……………………………………. ………………………………………
(miejscowość i data ) (czytelny podpis opiekuna prawnego)

*podkreśl właściwą odpowiedź

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO
niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy:
mariola.kaczor@biblioteka-zgorzelec.pl
3. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu
i w związku z realizacją zajęć wakacyjnych, organizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do
zrealizowania celu dla jakiego zostały zebrane oraz przez okres wymagany w zakresie
powszechnie obowiązującego prawa.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 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.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych
wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzania
jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku udziału w zajęciach wakacyjnych
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczna, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900
Zgorzelec.
8. Podane dane nie będą poddane procesowi profilowania.

