
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego       Nr telefonu 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: …………………………….……………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

w projekcie "Magiczna skrzynka" - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai realizowanym przez  

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach. 

 

 

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

       (miejscowość, data)      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego w związku z udziałem w projekcie "Magiczna skrzynka" - gminny przegląd teatrzyków Kamishibai 

(zwanym dalej Projektem) realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) 

w celach promocyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach: 

a) na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach oraz w gazecie „Echa Łaz” i platformach 

„Śląski Pegaz” oraz SBP: TAK/NIE* 

b) w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach: TAK/NIE* 

c) na kanale Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach w serwisie YouTube: TAK/NIE* 

 

*niewłaściwe skreślić 

Wyrażona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 

adres mailowy: biblioteka@lazy.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. 

Kościuszki 3, 42-450 Łazy, e-mail: biblioteka@lazy.pl, tel. 32 67 294 46.  

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach 

może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail:          

biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka są przetwarzane przez administratora w następujących celach:  

1) udziału w ww. Projekcie realizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach 

2) promocji Biblioteki. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych dziecka jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).  

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane. 

6.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Ma Pan/i/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka,                         

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka narusza przepisy Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

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

       (miejscowość, data)      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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