
  
Ogólnopolski konkurs na recenzję książki „Wszystkie książki mówią” 2023 

 
Formularz zgłoszeniowy 

 
 
 
 
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 
konkurs.wesola@bibliotekawesola.pl 
 

 
Pseudonim uczestnika 

 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Wiek 

 

 
Telefon uczestnika / opiekuna 
prawnego 

 

 
e-mail uczestnika / opiekuna 
prawnego 

 

 
Szkoła, klasa (opcjonalnie) 

 

 
Tytuł pracy 

 

 
OŚWIADCZENIE 

UCZESTNIKA, RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażam zgodę na udział dziecka w 
konkursie, w tym publikowanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu na recenzję książki 
„Wszystkie książki mówią” 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ogólna klauzula informacyjna dla rodziców/ opiekunów prawnych 
uczestników Ogólnopolskiego konkursu na recenzję książki  

„Wszystkie książki mówią” 

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 następujących podstawach: 
 wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) 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). 

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 – w odniesieniu do danych przekazanych na podstawie zgody. 

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 przenoszenia danych do innego administratora; 

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


