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Karta zgłoszeniowa Konkursu Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

 "Książki kochamy i zakładki wyrabiamy"  

 

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

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

Telefon kontaktowy  i adres e-mail zgłaszającego..................................................................................... .... 

Kategoria konkursowa................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………….                                
Podpis osoby zgłaszającej                                                                                               

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z pełnym regulaminem konkursu plastycznego „Książki kochamy i zakładki wyrabiamy!”. 

Oświadczam, iż posiadam pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej i jestem jej autorem. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy lub jej fragmentów na wszystkich polach eksploatacji  do celów 
organizacyjnych i  promocyjnych konkursu oraz na nieodpłatną publikację na stronach internetowych Organizatora  
konkursu. 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi z siedzibą przy pl. Wolności 4 , 91-415 
Łódź. 

2.  Biblioteka Miejska w Łodzi wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 
poprzez e-mail daneosobowe@biblioteka.lodz.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu plastycznego „Książki kochamy i zakładki 
wyrabiamy!” i w zakresie niezbędnym do realizacji jego wykonania oraz w celach promocyjnych wydarzenia, na 
podstawie zgody. 

4. Pani/Pana dane  będą  udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia oraz wycofania zgody. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych 
osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Każdą z wyrażonych zgód 
można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres 
poczty elektronicznej daneosobowe@biblioteka.lodz.pl. 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
2016/679. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 

  
………………………………………………………      ……………………………………………… 
 Miejscowość, data                                                                                           Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia     
 


