Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: mbpwlodawa@gmail.com,
22-200 Włodawa.
2. Inspektor ochrony danych osobowych - iod.mbpwlodawa@gmail.com.
3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w Miejskiej
Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania Centralne Biuro Czytelnicze w szczególności do:
3.1. Sporządzenia listy uczestników,
3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
3.4. Publikacji powstałych prac
na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na
jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów
prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
(np. policji).
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych, a następnie
archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją zadania określonego
w Umowie nr 02606/18/FPK/IK z dnia 02.07.2018 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach
PROGRAMU Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury jest dobrowolne. Brak
zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:…...................................................……….
przez administratora danych: Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. 82
572-11-03, e-mail: mbpwlodawa@gmail.com, w celu: realizacji zadań wynikających z ustawy o bibliotekach /Dz.U.
z 2018 r. poz. 574/, polegających na organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania Centralne Biuro
Czytelnicze dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących mi prawach.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych jest
jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w konkursie.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: ………………………………………………

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka: ………………………………….
….................................................................................. przez Administratora lub przez inne osoby działające na zlecenie
organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz
z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania
Centralne Biuro Czytelnicze dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
1.1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
1.2. prasie i telewizji;
1.3. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
innych praw.
3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych
w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących mi prawach.
6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: ……………………………………………….

Udzielenie bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł powstałych w ramach realizowania zadań programu
Centralne Biuro Czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie
Ja……………………………………………………………………………… niżej podpisany/a, udzielam niewyłącznej,
bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł mojego dziecka ………………………………………………………………..
powstałych w ramach realizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania Centralne Biuro
Czytelnicze dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
1. Licencja dotyczy wykorzystania prac poprzez: umieszczenie ich w serwisach internetowych (strona internetowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz inne portale internetowe); publikację prac w prasie i innych
wydawnictwach oraz na dowolnych nośnikach danych; prezentację prac w mediach i podczas wydarzeń związanych
z promocją biblioteki.
2. Licencja ma charakter niewyłączny.
3. Licencja jest nieodpłatna.
Równocześnie oświadczam, że chcę, by dzieła te były oznaczone wyżej podanymi imieniem i nazwiskiem dziecka.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: ………………………………………………………...

