
Oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu literackiego „Mojemu Miastu” 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego w 

Hajnówce w ramach obchodów jubileuszu 70. nadania praw miejskich. 

 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………… 

................................................................................................ w/w Konkursie (wypełnić 

tylko w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia). 

3. Wyrażam nieodpłatną i nieograniczoną w czasie zgodę̨ Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  im. dr. T. Rakowieckiego z siedzibą w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45, na 

umieszczenie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska (bądź wizerunku oraz 

imienia i nazwiska mojego dziecka), na stronach internetowych www.hajnowka.pl , 

www.biblioteka.hajnowka.pl oraz na fanpage’u Facebookowym, zarządzanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce, na których publikowane będą wyniki 

Konkursu oraz nagrodzone teksty.  

 

4. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

a) administratorem danych osobowych w postaci mojego imienia, nazwiska oraz 

wizerunku (imię̨ i nazwisko dziecka) ................................................................. jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce, ul. 3 Maja 

45, 17-200 Hajnówka.  

b) powyższe dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach: 

wykorzystania w materiałach prasowych i publikacjach powstałych po 

wydarzeniu, na stronach internetowych www.hajnowka.pl , 

www.biblioteka.hajnowka.pl oraz na fanpage’u Facebookowym zarządzanym 

przez Bibliotekę. 

c) podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt 

f, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na 

promocji wydarzenia. 

d) powyższe dane osobowe mogą̨ zostać powierzone lub udostępnione:  

- podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją wydarzeń oraz 

marketingiem i przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej, na mocy stosownych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 

stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  

e) powyższe dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji 

promocji wydarzenia oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw 

z tytułu przetwarzania wizerunku;  

f) mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do 

żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, złożenia 

sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;  

g) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa;  

h) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

Imię i nazwisko / Imię i nazwisko opiekuna prawnego, data:  

 

......................................................................................................................  
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