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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe uczestnika Konkursu
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………….………..……..……………………………………………………

2. Wiek .…………..……………………….……   

3. Adres zamieszkania / adres do korespondencji

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Telefon oraz e-mail ………………………………………….………………..………………………………

5. Nazwa i adres szkoły (w przypadku ucznioó w) …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz że zapoznałem/am 
się ze wszystkimi zapisami regulaminu konkursowego (http://www.mpp.iimanowa.pi/reuuiaminy) 
i akceptuję jego warunki. 

…...........................................…...............................................…....

(Data i podpis uczestnika)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich)
Wyrażam   /  nie  wyrażam  zuodę/y*  na  udział  mojego  dziecka  w  Powiatowym  Konkursie  Poetyckim
organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej pt.: „Ja duszą kwitnę, duszą…”. Nie wyrażenie
zgody wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w Konkursie. 

Wyrażam  / nie wyrażam zuodę/y* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka przez MBP zgodnie z regulaminem imprez. 

Wyrażam / nie wyrażam zuody* na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadku zagrożenia życia
dziecka w trakcie pobytu dziecka w siedzibie MBP. 

Wyrażam /  nie wyrażam zuody* na  podejmowanie  decyzji  związanych z  leczeniem i  hospitalizację  dziecka
w przypadku nagłego zagrożenia jego życia. 

Potwierdzam brak jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach. 

Zobowiązuję  się  do zapewnienia  bezpieczeństwa dziecku  przed i  po Konkursie  w drodze pomiędzy domem
a MBP. 

⃰⃰ niepotrzebne skreślić

……………………….                                                           ………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                 (czyteiny podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2
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Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych
i wizerunku.

Osówiadczam, zże podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, zapoznałem/am się
ze wszystkimi zapisami regulaminu VIII Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Zosi
Smreczynó skiej  oraz  regulaminem  imprez  MBP  w  Limanowej,  zamieszczonymi  na
stronie www.mbp.limanowa.pl w zakładce Regulaminy i akceptuję ich warunki.

Uczestnik Konkursu podając swoje dane osobowe w formularzu, wyrazża zgodę na ich
przetwarzanie  przez  organizatora  w  celu:  promocji  przedsięwzięcia,  jego
dokumentacji,  ewaluacji  i  statystyki  dotyczącej  Konkursu  (zgodnie  z  ustawą
o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  10  maja  2018  r.  oraz  art.  6  ust.  1  lit.
a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679   z  dnia  27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osoó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoó lne rozporządzenie o ochronie danych)). 

Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  tresóci  swoich  danych  oraz  ich
poprawiania.  Dane  będą  udostępniane  jedynie  podmiotom  upowazżnionym  na
podstawie przepisoó w prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakzże niezbędne do
udziału w Konkursie. 

……………………………….. ……………………………………………………………..

(Miejscowosócó, data) (Czytelny podpis uczestnika)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich).

……………………………….. ……………………………………………………………..

(Miejscowosócó, data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2

http://www.mbp.limanowa.pl/


VIII Powiatowy Konkurs Poetycki im. Zosi Smreczyńskiej 2019 r.
Kiauzuia 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 fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna                             w
Limanowej (zwany dalej MBP) z siedzibą przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej.

2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  można  uzyskać  pod  adresem  e-mail:
iod@miasto.limanowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie  art. 6 ust 1
lit.  a RODO  oraz  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych.
(Dz.U.2018 poz. 1191.)

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest MBP.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Konkursie. Niepodanie
danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie.

9.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przedmiotem  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym
proflowania.

10. Przetwarzanie numeru telefonu i adresu e-mail jest w celu realizacji VIII Powiatowego Konkursu
Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej.
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