Karta zgłoszeniowa do konkursu recytatorskiego ph.
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Imię i nazwisko
..............................................................................................................................................................
Wiek uczestnika konkursu: ..................................................................................................................
Adres:
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Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………
Adres e mail …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica-opiekuna ……………………………………………………………………
Tytuł utworu ………………………………………………………………………………...........

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mego dziecka przez administratora
danych Bibliotekę Publiczną w Sokółce z siedzibą Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka w celu
realizacji zadań biblioteki.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodnie z prawdą.

-----------------------------data, miejsce, podpis
Opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, iż: 1.
Administratorem danych osobowych moich oraz mojego dziecka jest Biblioteka Publiczna w
Sokółce, z siedzibą os. Centrum 21 16-100 Sokółka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest
możliwy poprzez tel. 857112369 lub e-mail: bibliotsok@gmail.com. Dane osobowe będą
przetwarzane w celach związanych z udziałem mojego dziecka w Konkursie recytatorskim ph.
„Wielkanoc w poezji" na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 4. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie recytatorskim ph. "Wielkanoc w
poezji”. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych 7. Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 8. Podane
przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

