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Załącznik nr 1 

(należy dołączyć do pracy konkursowej) 

Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego pt. „Nasza Ziemia – nasz skarb” 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie‐Koźlu 

w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  .......................................................................................................................  

 

IMIĘ, NAZWISKO I NUMER KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA  ZGŁOSZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO*............................................................................................................................................. 

 

ZGŁOSZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Zgłaszam udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie plastycznym pt. „Nasza Ziemia – nasz 
skarb” na  wykonanie pracy plastycznej.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu plastycznego pt. „Nasza Ziemia – nasz 
skarb”  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-
Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mbpkk.pl 
3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu promocji czytelnictwa tj. statutowych 

działań Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Wizerunek dziecka zostanie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(http://mbpkk.pl), może zostać opublikowany na Facebooku, Instagramie, Youtube oraz 
wyeksponowany w formie wystawy na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-
Koźlu. 

5. Dane osobowe dziecka przechowywane będą przez okres 5 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Zgoda na publikację wizerunku dziecka jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować 

odmową uczestnictwa w konkursie „Nasza Ziemia – nasz skarb”. 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
projektu „Nasza Ziemia – nasz skarb”.  

 

          Podpis 
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