
Załącznik nr 1a  

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Kartka z zielnika”   

na przetwarzanie danych osobowych  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Bibliotekę 

Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31–154 Kraków w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu „Kartka z zielnika”. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż moje oraz mojego 

dziecka dane osobowe będą przekazane członkom Komisji konkursowej i przetwarzane wyłącznie  

w celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie 

internetowej Organizatora, jego profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, na kanale 

YouTube oraz w jego wydawnictwach. Zostałem/-am również poinformowany/-a, iż dane osobowe 

Zwycięzców konkursu będą przekazane portalom: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl – w celu 

opublikowania wyników konkursu w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością kulturalną.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem 

poinformowany/-a o przysługujących mi prawach: żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich 

danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

  

 ………………………………………        ...…………................…..……………………………  
miejscowość, data złożenia                          czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu  

Załącznik nr 1b  

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu „Kartka z zielnika”*  

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego 

dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie 

Organizatora konkursu „Kartka z zielnika”, profilu Organizatora na portalu Facebook, Instagram, kanale 

YouTube, w wydawnictwach Organizatora, na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl – w zakresie 

związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie.   

Zostałem/-am poinformowany/-a, że każdorazowo, w związku z publikacją danych osobowych na 

portalu społecznościowym Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego 

tj. USA i odbiorcą danych osobowych jest spółka Facebook Inc., która przystąpiła do Porozumienia   

w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie 

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów 

biznesowych w Unii Europejskiej.    

Jednocześnie oświadczam, iż niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego 

dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie. Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności 

podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach: żądania od 

Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia 

danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawie do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.  

   

 ………………………………………        ...…………................………………………………  
                  miejscowość, data złożenia                      czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu  

 
* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu” nie jest warunkiem 
koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.                                    


