
   
Formularz zgłoszeniowy  

           Konkurs fotograficzny „Czytanie uskrzydla”  

  

  

  

Dane Organizatora  

Konkursu   

  

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy,  

ul. 1 Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa Wesoła;  

tel. 22 773 40 08;  

www.bibliotekawesola.pl  

e-mail: konkurs.wesola@bibliotekawesola.pl  

 

 

Nr karty czytelnika  

  

  

 

Imię i nazwisko  

  

  

 

Wiek   

 

  

 

Telefon uczestnika / 

opiekuna prawnego  
  

  

  

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

  

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażam zgodę 

na udział dziecka w konkursie, w tym publikowanie danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu „Czytanie uskrzydla” w materiałach promujących Konkurs 

zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 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 „RODO”)  
  

  

  

………..…………………………  

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku: 

 

□ wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

 
na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku / wizerunku dziecka w celach informacyjno-promocyjnych związanych 

z uczestnictwem w Konkursie fotograficznym „Czytanie Uskrzydla” przez Bibliotekę 

Publiczną w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w rozumieniu art. 81 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. 2019, poz. 1231 z późn.zm.). 

 

Niniejsza zgoda dotyczy fotografii przedstawiających mój wizerunek (wizerunek 

dziecka) zarejestrowany w ramach uczestnictwa w Konkursie fotograficznym 

„Czytanie Uskrzydla”, realizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy 

Wesoła m.st. Warszawy, zestawianie mojego wizerunku wraz z imieniem i 

nazwiskiem z innymi wizerunkami, a także rozpowszechnianie (publikację) 

mojego wizerunku poprzez:   

- udostępnianie na stronie internetowej Biblioteki, 

- publikację w mediach społecznościowych ( Facebook),  

- utrwalanie wizerunku w Kronice Biblioteki. 

 
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 

nieetyczne. 

Niniejsza zgoda obejmuje także nieodpłatne, nieograniczone ilościowo i 

terytorialnie korzystanie przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy z utworów, w których utrwalony został mój wizerunek w związku z 

działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi w ramach Konkursu 

fotograficznego „Czytanie Uskrzydla”, na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

W ramach powyższych oświadczeń Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy jest upoważniona do przekazywania utworów, w których utrwalony 

został mój wizerunek wraz z moim imieniem i nazwiskiem innym podmiotom, 

które będą korzystać z utworów w celach informacyjno-promocyjnych 

Biblioteki.  

Przedmiotowa zgoda może być odwołana do chwili upublicznienia wizerunku w 

umówiony sposób.  Po tym czasie osoba, której wizerunek dotyczy może 

zakazać dalszego wykorzystywania i przetwarzania swojego wizerunku, co 

wywołuje skutki od momentu zgłoszenia żądania do Biblioteki Publicznej w 

Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

  

………..…………………………  

(data, czytelny podpis) 

 

  

  
  

  

  

   



Obowiązek informacyjny dla rodziców/ opiekunów prawnych uczestników 

Konkursu „Czytanie uskrzydla”  

 

Stosownie do 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) – 

„RODO” informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 31, 

05-075 Warszawa Wesoła; tel. 22 773 40 08; www.bibliotekawesola.pl  

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pisząc na adres e-

mail: iod@wesola.e-bp.eu lub na adres do korespondencji podany w punkcie 1.   

3. Podane w formularzu  zgłoszenia Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 

dziecka będziemy przetwarzać w następujących celach:  

− w celu realizacji konkursu;  

− w celu promocji działalności edukacyjnej Biblioteki.  

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie 

dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). W zakresie przetwarzania danych –

prowadzenia Kroniki Biblioteki, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest 

uzasadniony interes administratora, rozumiany jako obowiązek udokumentowania 

działalności Biblioteki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji konkursu.  

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka mogą być udostępniane 

podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie 

danych (m.in. podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi 

pocztowe).  

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.  

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane:  

− do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata.  

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą wykorzystywane do 

podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,   

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

c) prawo do wniesienia sprzeciwu;  

d) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;  

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie 

będzie możliwe uczestniczenie w Konkursie. Podanie danych w zakresie wizerunku 

jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w Konkursie.  


