
Załącznik 1 

                                                   

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna…………………………………… w grze miejskiej 

„Jak obronić Wawę?”  

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem gry pt. „Jak obronić Wawę?” i akceptuję 

jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojej córki / mojego syna 

……………………………………… w związku z udziałem w grze. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach 

internetowych Organizatora i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających 

wizerunek mojej córki/mojego syna. 

Brak zgody na jakikolwiek z ww. punktów skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w grze. 

 
……………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie przy Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. 
Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych osobowych. Dane będą przetwarzane na 

podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w rozgrywkach, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i opublikowania listy 

zwycięzców na stronie internetowej Organizatora, wykonania i upublicznienia wizerunku uczestników, promocji działalności Organizatora 

oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych. Dane osobowe będą 

przetwarzane w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją kancelaryjną tj. 5 lat 

kalendarzowych po roku, w którym zakończono projekt. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Bez  

wpływu na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

danych, usunięcia danych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor 

Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.jaw.pl. 
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@biblioteka.jaw.pl, 

lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r . 

poz.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 

 

……………………………………………….. 
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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