
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs plastyczny na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie (osoby małoletnie) 

 

Imię i nazwisko autora:    ……....................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna:  …….................................................................................................................... 

 

Nr tel. lub adres e-mail:   ……....................................................................................................................   

  

Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika Konkursu 

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisana/y, jestem opiekunem prawnym (rodzicem) dziecka wskazanego w zgłoszeniu i korzystam                          

w stosunku do niego z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu plastycznego na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie organizowanego 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział w tym Konkursie ww. małoletniego dziecka. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

informujemy, że:  

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Kolnie, ul. Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 

Kolno, zwanym dalej Biblioteką; 

 Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres skrzynki e-mail: iod@mbpkolno.pl, lub przez siedzibę Biblioteki; 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie 

art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

 Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Konkursie; 

 Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone                               

na podstawie odrębnie wyrażonej zgody; 

 Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej; 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikających z wymienionych powyżej celów przetwarzania,                                          

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo                       

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

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

data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę / nie wyrażam* na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu plastycznego na Logo Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kolnie danych osobowych moich i mojego małoletniego dziecka, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i dokumentowania 

Konkursu, w tym na upublicznienie na stronie Biblioteki (www.mbpkolno.pl) imienia i nazwiska mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam,  

że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

*niepotrzebne skreślić 

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

data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu plastycznego na Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej                

w Kolnie – Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie - autorskie prawa majątkowe do nadesłanych przez moje małoletnie dziecko prac 

plastycznych. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego 

nieodpłatnego publikowania pracy na wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora ww. Konkursu 

na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanej pracy konkursowej. 

 

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

data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu 

mailto:iod@mbpkolno.pl
http://www.mbpkolno.pl/

