
OŚWIADCZENIE 

Uczestnictwa w konkursie „Legendy ziemi krasnostawskiej” w 2019 roku, 

 Rodzica/Opiekuna Prawnego* 
 

w związku z udziałem dziecka ………………………………………………………………………. 

            Imię i nazwisko dziecka 

 

Zapoznanie z regulaminem 
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu „Legendy ziemi krasnostawskiej” 

organizowanym przez PBP w Krasnymstawie, akceptuję wszystkie jego postanowienia.  

 

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - moich/mojego syna/córki

*
, w celach 

związanych z realizacją  konkursu „Legendy ziemi krasnostawskiej” – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

 

Zgoda na udostępnianie wizerunku 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

*
 na publikację imienia i nazwiska oraz udostępnianie wizerunku - 

mojego syna/córki
*
 na stronach internetowych PBP w Krasnymstawie i innych stronach 

internetowych, w dokumentacji związanej z konkursem, w czasopiśmie „Nestor” oraz w mediach, w 

związku z wykonywaniem zdjęć w trakcie imprezy związanej z ogłoszeniem wyników konkursu - 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

                   

………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

 
 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. - RODO informuję: 

1) administratorem Pani/Pana oraz syna/córki danych osobowych  przetwarzanych w Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Krasnymstawie jest Dyrektor Biblioteki,  ul. Marszałka Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw  

2) dane osobowe Pani/Pana syna/córki przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Legendy ziemi 

krasnostawskiej” i umieszczania informacji na stronach internetowych, których dane dotyczą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3) dane osobowe Pani/Pana syna/córki będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celu 

określonego w punkcie 2, a po tym czasie przez okres 5 lat, 

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana syna/córki, prawo ich sprostowania, prawo 

do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, 

5) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane 

będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

Klauzula informacyjna znajduje się na odwrocie oświadczenia, na stronie internetowej i w 

siedzibie PBP w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a. 

* niepotrzebne skreślić. 


