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KARTA ZGŁOSZENIA 

Zawody Latawcowe „Biało-Czerwone w górę” 
 
 
 
 
 
 
1. IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA I ADRES SZKOŁY 
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…………………........................................................................................ 
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5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) 
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               Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowych  
       Zawodów Latawcowych 
       „Biało-Czerwone w górę” 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 dyrektywy 95/46/WE 
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta  

ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko,  

NIP 882-18-69-832, tel. 74 830 31 42, 500 000 258,  

e-mail: biblioteka@ug.dzierzoniow.pl  reprezentowana przez dyrektora                               

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych 
z realizacją  zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 
85 poz. 539) 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do 
tego uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów 
dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz 
Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 
6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 



 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  
                   stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie  
                    niedopuszczenie Pani/Pana pracy w konkursie; 
 
 9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office.  

Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu oraz przekazanie  
nagród. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam na 
nie zgodę. 
 
Miejscowość, data                                                                                                              czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, opiekun prawny małoletniej/ego  
 
................................................................ 
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i oświadczam, że zapoznałam/em się  
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych moich i mojego dziecka i wyrażam na nie  
zgodę. 
 
 
Miejscowość, data  

czytelny podpis 

 


