
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  KONKURSU 

„Ja i moja Ojczyzna” 
 

XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych  
dla  Szkół Podstawowych. 

 

Imię i nazwisko.................................................................................................................................. 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria wiekowa …………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna  

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

Repertuar – tytuł i autor utworu poetyckiego ………………………………..…………………... 

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

 

 

 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

(miejsce, dnia) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych  

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie w postaci: imienia, nazwiska, wieku, oraz nr telefonu 

celem udziału w XVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla  Szkół 

Podstawowych. 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na publikację danych osobowych dziecka oraz jego 

wizerunku na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie (https://www.mbpkolno.pl), 

oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

* niewłaściwe skreślić 

………………………………………………………… 

(czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

Administrator danych osobowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, ul. Konopnickiej 4, 18-500 Kolno, tel. 86 278 25 14, 

email: biblioteka@mbpkolno.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Paszko, e-mail: iod@mbpkolno.pl 

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań biblioteki, w tym działalności 

kulturalnej i sprawozdawczości statystycznej. Przetwarzanie odbywa się za zgodą osoby, której dane są przetwarzane lub w celu  

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo realizacji umowy. 

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie obowiązujących aktów prawnych, w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne.   

Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub z innego źródła, ale tylko pod 

warunkiem, że stanowią tak przepisy prawa.  

Odbiorcy danych: Dane nie zostaną przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane zostaną 

udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym upoważnionym na mocy ustaw. 

Okres przetwarzania danych osobowych: Ww. dane będą przechowywane przez okres 2 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji 

dokumentacji urzędowej i dokumentacji wydarzeń kulturalnych. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania. Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, oraz do informacji o źródle pochodzenia danych, jeśli nie pochodzą od danej osoby.  

Profilowanie i automatyzm decyzji: Dane osobowe przetwarzane w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża nie są profilowane, ani 

nie stosuje się wobec nich automatyzmu decyzji. 

 

https://www.mbpkolno.pl/

