
Załącznik nr 1 do Regulaminu Gminnego  

Konkursu pn. „Znajdziesz mnie w bibliotece” 

 

 

Formularz zgłoszenia do Gminnego Konkursu Plastycznego   

„Znajdziesz mnie w bibliotece” organizowanego przez  

Gminną Bibliotekę Publiczną w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie. 

  

1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………… 
                                         (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość,  nr telefonu, adres e-mail) 

 

4. Wiek, klasa ………………………………………………………………………………… 

 

5. Nauczyciel/Rodzic / Opiekun prawny dziecka ………………………………………………… 
                                                                                             (imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem  

prawnym* w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. „Znajdziesz mnie w bibliotece”.  

Informuję jednocześnie, że zostałam/em zapoznana/y z regulaminem konkursu i akceptuję jego 

warunki. 

 

…………………….....                              ………………………………….............…………… 
         (data i miejsce)                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych - Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Komorowie Żuławskim z siedzibą w Komorowie Żuławskim 6, 82-310 Elbląg 

zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Gminnego Konkursu Plastycznego   

pn. „Znajdziesz mnie w bibliotece” z art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 8 ust 1 ogólnego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO). 

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa mojego 

dziecka w konkursie plastycznym.     

❑ Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz prezentację pracy na wystawach i 

ekspozycjach oraz w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych: 

gbpelblag.naszabiblioteka.com, gminaelblag.pl oraz na profilu facebookowym Administratora Danych 

Osobowych - Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jedn. Dz. U. z 1191 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984r.  Prawo prasowe  (tekst jedn. Dz. U. z 1984r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm).                                                                  

              

❑ Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją  

o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

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

         (data i miejsce)             (czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej) 

 

* niepotrzebne skreślić  

https://gbpelblag.naszabiblioteka.com/

