
KARTA  ZGŁOSZENIA 
małoletniego uczestnika  52. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i 

ptaszęta polne”, Koszalińska Biblioteka Publiczna 2021  
 
Imię i Nazwisko uczestnika ………………………………………telefon………………….……. 

 
Wiek uczestnika (zaznaczyć „x” w odpowiedniej kategorii): 

 „Ptaszęta”- uczniowie klas I - III     

 „Ptaszki” – uczniowie klas IV-VI  

 „Ptaki” – uczniowie klas VII –VIII  
 

Nazwa i adres delegującej szkoły lub biblioteki, telefon (dotyczy uczniów)  

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

 
Tytuł wybranego utworu  .......................................……………………..................... 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 
(Proszę o wstawienie znaku „x” w przypadku wyrażenia zgody) 

      Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz 
przetwarzanie przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną filmu z nagraną głośną recytacją 
wiersza wykonaną przez moje dziecko ........................................................ na Regionalny 

Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 2021  organizowany przez tę 
bibliotekę. Moja zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności 
umieszczenie filmu na kanale YouTube.com. Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka 
objętych zgłoszeniem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Regionalnego Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” w 2021 r. organizowanego przez 
Koszalińską Bibliotekę Publiczną.  
      W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na podanie do 
publicznej wiadomości imienia, nazwiska mojego małoletniego dziecka na stronie 
internetowej KBP -  www.biblioteka.koszalin.pl., profilu Facebookowym i kanale 

YouTube.com Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 
      Wyrażam zgodę na wykonanie przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną zdjęć z 
wizerunkiem mojego dziecka w związku z rozstrzygnięciem Regionalnego Turnieju 
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” w 2021 r. oraz na wielokrotne i 
nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć na stronie internetowej KBP 
www.biblioteka.koszalin.pl, a także na fanpage’u Facebookowym KBP, zgodnie z 
regulaminem i zasadami obowiązującymi na portalu społecznościowym.  
      Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego małoletniego dziecka był wykorzystywany w 
celach związanych z działalnością promocyjną biblioteki i w celach marketingowych.   
 
Każda z powyższych zgód może być w dowolnym momencie odwołana. 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………telefon………….…………. 
 
Miejscowość/data ………………………………………………… 
 
Podpis: ……………………………………………………….. 

http://www.biblioteka.koszalin.pl/
http://www.biblioteka.koszalin.pl/


Integralną częścią zgłoszenia jest zamieszczona niżej klauzula informacyjna. Prosimy o 
zapoznanie się z nią. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, 
informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu i rodzica (opiekuna) jest 

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 
Koszalin  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych -  iodo@biblioteka.koszalin.pl  
3. Dane uczestników i rodziców (opiekunów) będą przetwarzane w celu realizacji 

Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 2021 
oraz promowania działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na podstawie 
wyrażonych zgód (z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych uczestników konkursu 
i rodziców (opiekunów) innym odbiorcom, poza wskazanymi w powyższych zgodach. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji 
na stronach internetowych Koszalińskiej Biblioteki Publicznej lub do czasu wycofania 
zgody.  
Dane laureatów mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
(archiwizacja dokumentacji rachunkowej)tj. przez okres 6 lat. 

6. Pani / Pan ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Pani / Panu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; 
powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie  skutkowało 
brakiem możliwości udziału w konkursie. 

9. Jeżeli Pani / Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


