
       Znak sprawy: 
 
 

Oświadczenie 

 
W związku z udziałem dziecka:  
 
Imię:……………………………………………  
Nazwisko:……………………………………  
 
w konkursie Drzewo Recenzji – Warto czy nie warto przeczytać… organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Oddział w Krakowie.  
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę 
na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celu realizacji konkursu, a w szczególności 
poprzez:  
- umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez WBP     
i TNBSP Oddział w Krakowie, w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją konkursu,  

-umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w innych elektronicznych środkach przekazu 
zarządzanych lub wykorzystywanych przez WBP i TNBSP Oddział w Krakowie,  
 
zgodnie z celami statutowymi Biblioteki, którymi są: służenie rozwojowi nauki, oświaty i kultury, stworzenie 
warunków do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, zapewnienie równego i nieograniczonego 
dostępu do wiedzy i informacji.  
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom nieodpłatnej, bezterminowej            
i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych 
Organizatorów, powielanie pracy każdą dostępną techniką i na wykorzystanie jej na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności w materiałach 
promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością 
Organizatorów. Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą 
dostarczenia pracy konkursowej do Organizatorów Konkursu WBP w Krakowie i TNBSP – Oddział w Krakowie, 
mają prawo własności do przysłanych materiałów.  
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 wpisana do 
Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155.  
- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu 
realizacji projektu.  

- Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, adres     
e-mail: iodo@rajska.info. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. W 
przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone,      
z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie 
na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.  

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

- Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

- W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w WBP w Krakowie niektóre przetwarzane przez 
Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe 
nie będą profilowane.  

- Są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.  
 

 

……………………………………………………… 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


