
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu""

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -  

UDZIAŁ W  KONKURSIE

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w  sprawie ochrony osób fizycznych 

w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektyw y 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym 

dalej RODO) A dm inistratorem  Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lidzbarku.

2. A dm in is tra to r wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  można się kontaktować w  sprawie 

przetwarzania Państwa danych na adres email: iod.mgbp@lidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres bib lioteki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 

Lidzbark

3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w  celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego 

„Przyłapani na czytaniu", który odbędzie się w  dniach od 7.05.2021 r. do 31 .08.2021 r. w  

M iejsko-Gminnej B ibliotece Publicznej w  Lidzbarku.

4. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody -  art. 

6 ust.1 lit. a RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym  momencie, które będzie skutkowało 

tym , że nie będą mogli Państwo wziąć udziału w  wydarzeniu. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

w pływ u na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed je j 

cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od adm inistratora danych osobowych dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. W  przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania 

usunięcia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w  zakresie w  jakim  są one przetwarzane w 

systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

(im ię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych w celu organizacji konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  celu organizacji konkursu fotograficznego 

„Przyłapani na czytaniu" przez M iejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w  Lidzbarku.

data, czytelny podpis
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