Załącznik do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza
(prosimy o wypełnienie pismem drukowanym)

1. Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………….……………
2. Repertuar (tytuł i autor wiersza)
………………………………………………………………………………….……………
3. Klasa, nazwa szkoły lub pieczęć szkoły, którą reprezentuje uczestnik :
………………………………………………………………………………………………..
Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………….………
Adres e-mail …………………………………………………………….…………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………..
Uwaga:
Dla każdego uczestnika obowiązuje osobna karta zgłoszenia.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 20 maja 2022 r. bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach
lub Filii w Lubczy i Zalasowej w godz. pracy biblioteki, tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, bądź wypełnioną przesłać
korespondencyjnie na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, ul. ks. Jakuba Wyrwy 2, 33-160 Ryglice.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU UCZNIA
Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1)
– dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze
zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych mojego dziecka:
……………………………………………………..
/ imię i nazwisko dziecka /

1. imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica ( imię i nazwisko, tel. kontaktowy , e-mail) tak/nie;
2. podania klasy, szkoły, do której uczęszcza dziecko tak/nie;
3. umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas
uczestnictwa w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza dla uczniów szkół
podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, organizowanym przez: Gminną Bibliotekę Publiczną
w Ryglicach,
na stronie internetowej GBP w Ryglicach, http://www.bibliotekaryglice.pl/*
na profilach internetowych zarządzanych przez GBP w Ryglicach, https://www.facebook.com/BibliotekawRyglicach *
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie odrębnie wycofać zgodę
udzieloną administratorowi. Ponadto wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.

………..…………………………………
/ data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) /

* należy dokonać wyboru stawiając krzyżyk

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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
od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO") informujemy, że:
1.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gminna Biblioteka
Publiczna w Ryglicach, ul. Ks.J. Wyrwy 2,33-160 Ryglice, lub email: gbp_ryglice@op.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty email: firma.tomaszpilch@onet.pl, lub telefonicznie dzwoniąc na nr. +48 782 974 835

3.

W związku z organizacją Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza dla szkół
podstawowych i szkoły ponadpodstawowej administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów
prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna
prawnego w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem
w konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły, wizerunek i głos ucznia w celu informowania przez
administratora o organizacji Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza dla szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, udziale dziecka w konkursie i jego
wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub zgodnie z przepisami archiwizacji.
Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze
Facebook'a https://www.facebook.com/BibliotekawRyglicach.
Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania
(przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez
dziecko w konkursie,
b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości informowania przez
szkołę o organizacji konkursu z udziałem dziecka w konkursie i uzyskanym przez nie wyniku.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

4.
5.
6.

7.

8.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są
wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów
statystycznych oraz reklamowych.
Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników
Fanpage Administratora.
Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a
danych.
Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane
(art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp
można uzyskać ze wszystkich stron.
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych
(niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
<https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie:
<https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

………..…………………………………
/ czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) /

