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REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„TEATR ILUSTRACJI” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Teatr ilustracji” (zwanym dalej konkursem) jest Biblioteka Kraków  

z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę 

Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31–154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

zwana w dalszej części regulaminu organizatorem. 

2. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu „Biblioteczne mosty kulturowe” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.  

3. Celem konkursu jest: 

1) promocja czytelnictwa,   

2) pozyskanie nowych czytelników i młodych odbiorców literatury, 

3) wspieranie rozwoju umiejętności twórczych dzieci i młodzieży,  

4) integracja dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego i ukraińskiego, 

5) rozwijanie umiejętności plastycznych, 

6) popularyzacja metody kamishibai jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy edukacji. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 3–5 plansz ilustrujących bajkę Doroty Bełtkiewicz  

pt. „Ogród dobrych słów” (zał. nr 1). 

5. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6–12 lat wraz z rodzicami i opiekunami.  

6. Czas trwania konkursu: 12.09.2022 r. – 7.10.2022 r.  

7. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w filiach Biblioteki Kraków oraz na 

stronie internetowej organizatora: www.biblioteka.krakow.pl. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Pracę konkursową tj. 3–5 plansz ilustrujących bajkę „Ogród dobrych słów” należy przygotować 

w układzie poziomym w formacie A3 tj. 29,7 cm x 42 cm. Plansze prezentowane będą  

w drewnianej skrzynce – butai będącej na wyposażeniu organizatora. Plansze do techniki 

kamishibai to zbiór obrazków, wykonanych techniką malarską lub rysunkową, umożliwiających 

przedstawienie opowieści, ułożonych jeden po drugim, które umieszczane są w drewnianej 

skrzynce. Na odwrocie każdej ilustracji napisany jest fragment bajki „Ogród dobrych słów”, 

który czytany jest przez narratora. Tekst do obrazka pokazywanego w danym momencie, jest 

pisany z tyłu obrazka poprzedzającego i jest widoczny tylko dla osoby czytającej. Instruktaż 

dostępny na kanale YouTube Biblioteki Kraków https://tiny.pl/7f1sb. 

2. Każdą planszę należy opatrzyć tym samym kodem składającym się z czterech znaków (dowolne 

cyfry, litery lub ich kombinacje). Kod na planszach musi być tożsamy z kodem umieszczonym 

na Karcie Zgłoszenia (zał. nr 2). Praca nie może być oznaczona, ani podpisana w żaden inny 

sposób niż podany powyżej. 

3. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (zał. nr 2) wypełnioną 

czytelnie drukowanymi literami, zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał.  

nr 2a), a opcjonalnie zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 2b).   

http://www.biblioteka.krakow.pl/
https://tiny.pl/7f1sb
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4. Pracę konkursową należy złożyć w teczce lub kopercie A3 opisanej na odwrocie w rogu kodem, 

o którym mowa w ust. 2. Na teczce lub kopercie należy mieścić dopisek „Teatr ilustracji – 

konkurs”.  

5. Podpisaną pracę konkursową wraz z załącznikami, należy złożyć w czasie trwania konkursu  

tj. w terminie 12.09.2022 r. do 7.10.2022 r., w dowolnie wybranej przez siebie filii Biblioteki 

Kraków, w godzinach jej otwarcia. 

6. Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę składającą się z 3–5 plansz. 

7. Organizator nie zwraca kosztów materiałów niezbędnych do przygotowania pracy konkursowej 

oraz żadnych innych kosztów związanych z udziałem w konkursie.  

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków formalnych uniemożliwiających uczestnictwo 

w konkursie, istnieje możliwość ich poprawy w nieprzekraczającym terminie do 3 dni roboczych 

od daty poinformowania przez organizatora. O wszelkich zmianach decyduje organizator 

konkursu.   

§ 3. Zasady przyznawania nagród 

1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, w skład której wejdą jego przedstawiciele.  

2. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach: 

1) rodziny z dziećmi w wieku 6–8 lat, 

2) rodziny z dziećmi w wieku 9–12 lat. 

3. Komisja konkursowa oceni prace pod względem: kompozycji, stylu, wyrazu artystycznego, 

oryginalności pomysłu, kreatywności oraz wykonania.   

4. Komisja przyzna trzy miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wskazanej w ust. 2. Komisja 

zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie oraz innego 

podziału nagród.    

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.   

6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

7. Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy złożą kompletną Kartę 

Zgłoszenia oraz dostarczą pracę konkursową w terminie i w sposób określony w § 2 ust. 5.   

8. Decyzje Komisji o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.   

9. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród. Zaproszenie przesłane zostanie  

e-mailowo lub przekazane telefonicznie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania nagrodzonych 

prac konkursowych we fragmentach lub w całości, z zachowaniem praw autorskich w celach  

promocyjnych  na  stronie  internetowej, mediach społecznościowych oraz portalach Biblioteki 

Kraków, w wydawnictwach własnych organizatora, a także na wystawie.   

11. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.   

§ 4. Przetwarzanie danych  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu „Teatr ilustracji” jest 

Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31–154 Kraków.  
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2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 

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 osobowych) zwane dalej „RODO”;  

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;   

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom komisji konkursowej, 

powołanej przez Bibliotekę Kraków. Dane osobowe Zwycięzców konkursu, a w przypadku 

wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie 

publikowane na:  

1) stronie internetowej organizatora;  

2) profilu organizatora na portalach społecznościowych Facebook i Instagram;  

3) na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl;  

4) na kanale Biblioteki Kraków na YouTube;  

5) w wydawnictwach Biblioteki Kraków;  

6) prezentacjach multimedialnych służących jako materiał konferencyjny i szkoleniowy.  

4. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, 

California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka 

przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności 

z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 

W przypadku publikacji wizerunku w serwisie YouTube, dostawcą jest Google LLC. Zasady 

wykorzystania danych przez Google LLC, dostępne na stronie: https://policies.google.com/ 

privacy?hl=pl.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia  i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji 

konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Bibliotekę 

Kraków oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą 

publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe 

zostaną usunięte. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo:  

1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody 

oznacza wycofanie udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail 

na adres: konkursy@biblioteka.krakow.pl lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres 

wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków;  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://policies.google.com/%0bprivacy?hl=pl
https://policies.google.com/%0bprivacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
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2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,   

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych i / lub danych dziecka narusza 

przepisy RODO.   

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. 

Wyrażenie zgody uczestnika / opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, 

który będzie utrwalony podczas rozstrzygnięcia konkursu, jest dobrowolne i nie jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak 

możliwości zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy przez organizatora na wskazanych wyżej 

polach eksploatacji.  

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje: dane uczestników i dane 

opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych zwykłych,  

w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis,  

9. Dane uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji.  

10. Biblioteka Kraków nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w § 4 ust. 2 

regulaminu.   

11. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych 

osobowych uczestnicy mogą kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: 

iod@biblioteka.krakow.pl, korespondencyjnie na adres siedziby Biblioteki Kraków wskazany  

w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub osobiście  w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym 

umówieniu wizyty) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/ 

portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow. 

§ 5. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.   

2. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu, które zawierają co najmniej imię, nazwisko  

i adres do korespondencji uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) składającego reklamację, 

jak również opis podstaw reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres organizatora. 

organizator wyśle odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie  

14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.  

3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Działu Metodycznego  

i Projektów (metodyczny@biblioteka.krakow.pl) oraz filii Biblioteki Kraków.  

  

 

https://epuap.gov.pl/wps/%0bportal/strefa
https://epuap.gov.pl/wps/%0bportal/strefa
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/BibliotekaKrakow
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Załącznik nr 1   

„Ogród dobrych słów” 

W krainie Słowolandii żyła mądra i dobra czarodziejka Parolla. Przed swoim kolorowym, 

przytulnym, malutkim domkiem hodowała w ogródku kwiaty pięknych zwrotów – „Kocham Cię” 

kwitło na czerwono, „Dobrze, że jesteś” na różowo, „Potrzebuję Cię” na fioletowo…  

I wiele, wiele innych niezwykłych kwiatów cieszyło oczy i nos Parolii i odwiedzających 

ją gości – wyglądały i pachniały naprawdę wyjątkowo.  

W środku ogrodu znajdowało się miejsce szczególne – złota donica, w której rosły 

pojedyncze kwiaty – „Proszę” kwitło na pomarańczowo, rozsiewając złoty pyłek, „Przepraszam” 

na niebiesko i miało piękne duże płatki, a „Dziękuję” – sto perłowych dzwoneczków – jak 

konwalia – które dźwięczały z wdzięcznością.  

Parolla uwielbiała swój ogród, ale nie mogła o niego dbać w prosty sposób – podlewając 

goi zapewniając mu słońce. To od ludzi, którzy mieszkali poza granicami Słowolandii zależało, 

czy jej kwiaty będą rozkwitały.  

Pewnego ranka Parolla wyszła do ogrodu, by zjeść w nim śniadanie i przeraziła się. 

Zobaczyła bowiem, że kwiaty powoli więdną, zwłaszcza te w złotej donicy! Gdy biegała dookoła 

bezradnie, szukając dla nich ratunku, do jej drobnej stópki przyczepił się oset.  

– Ajć, a co to?! – zawołała, odczepiając kolczastą kulkę. – Ajć, boli!  

Przestraszona i bezsilna usiała na ławeczce.  

„Ach tak – pomyślała. – Ludzie zaczynają zapominać o pięknych słowach, więc moje kwiaty 

więdną. Na dodatek używają brzydkich słów i nasionka chwastów wiatr do mnie przywiewa  

i zasiewa je w moim pięknym ogrodzie… Ach…”  

Parolla bardzo smutna ukryła twarz w dłoniach i zapłakała. Wtem mały motylek usiadł jej  

na ramieniu i połaskotał ją trzepoczącymi skrzydełkami.  

– Tak! – zawołała. – Napiszę listy do ludzi z prośbą o więcej pięknych słów i niemówienie 

brzydkich. Stworzę też taki szczególny, dla dzieci, bo one mówią dużo i mają dobre serduszka! 

Listy roześlę na skrzydłach motylków, moich przyjaciół!  

Parolla złotym atramentem na aksamitnych karteczkach napisała, co postanowiła. 

Powieliła to dziesięć razy, i sto, i tysiąc. Zapakowała w piękne tęczowe koperty i na skrzydłach 

motyli rozesłała do ludzi.  

Już nazajutrz ogród zaczął się odradzać. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej 

kolorowy, pachnący i tętniący życiem. Kwiaty pachniały tak mocno, że ich woń docierała do 

tych, którzy pięknie mówili, nawet daleko, daleko, za granice Słowolandii, wprawiając ich  

w błogi nastrój. A chwasty zaczęły usychać i zapadać się ze wstydu pod ziemię.  

Zawsze – nie tylko, gdy zobaczysz motyla – pamiętaj o prośbie Parolli.  

Niech Twoje słowa dbają o jej ogród i wprawiają Ciebie i rozmówców w radosny nastrój.  

 

Autor – Dorota Bełtkiewicz 

Tłumaczenie - Kristina Kiyanovska 
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Załącznik nr 1   

Сад добрих слів 

В країні яка називалася Словандія жила мудра й добра чарівниця Паролла. Перед своїм 

барвистим, затишним, крихітним будиночком вона виростила в саду квіти красивих фраз – 

червоним зацвіло «Я люблю тебе», рожевим «Як добре, що ти є», фіолетовим «Ти мені потрібен» ... 

І багато-багато інших незвичайних квітів радували око і ніс Паролії та її відвідувачів - вони 

виглядали і пахли справді по-особливому. 

Посеред саду було особливе місце – золотий горщик, в якому росли поодинокі квіти – 

«Будь ласка» цвіла помаранчевим кольором, розкидаючи золотистий пилок, «Вибач» блакитним 

кольором і мав гарні, великі пелюстки, і «Дякую» – сто перлинних дзвіночків, – як конвалія, – що 

дзвеніли від вдячності. 

Паролла любила свій сад, але не могла доглядати за ним – поливати його і забезпечувати 

сонцем. Чи розквітнуть його квіти, залежало від людей, які жили за межами Словандії. 

Одного ранку Паролла вийшла в сад, щоб там поснідати, і їй було страшно. Вона бачила, 

що квіти поволі в’януть, особливо ті, що в золотому горщику! Коли вона безпорадно бігала, 

шукаючи допомоги, до її крихітної ніжки прилип будячок. 

– Айч, що це таке?! Крикнула, відчепивши кульку з шипами. – Ой, боляче! 

Перелякана й безсильна чарівниця сіла на лавку. Ах, так, подумала вона. – Люди починають 

забувати красиві слова, тому мої квіти в’януть. Крім того, вони вживають погані слова, і насіння 

бур’янів віє з вітром і засіває їх в моєму прекрасному саду ... Ах...» 

Дуже сумна, Паролла прикрила обличчя руками й заплакала. 

Тоді маленький метелик сів їй на плече і лоскотав її махаючими крилами. 

– Так! – вигукнула вона. – Я буду писати людям листи, щоби прохати їх говорити чим більше  

гарних слів і не говорити потворних. Я також створю особливий лист для дітей, адже вони багато 

говорять і мають добрі серця! Надішлю листи на крилах метеликів, моїх друзів! 

Паролла написала золотим чорнилом на оксамитових картках те, що задумала. Вона 

зробила це дуже багато разів. Потім загорнула їх у красиві райдужні конверти і відправила людям 

на крилах метеликів. 

Наступного дня сад почав оживати. З кожним днем він ставав дедалі барвистішим, 

ароматнішим і живим життям. Квіти пахли так сильно, що їхній аромат досягав до тих, хто говорив 

красиво, навіть далеко-далеко, за межами Словандії, викликаючи в них відчуття блаженства.  

А бур’яни почали від сорому в’янути та провалюватися в землю. 

Завжди - не тільки коли бачиш метелика - пам’ятайте про прохання Паролли. 

Нехай ваші слова піклуються про її сад і радують вас і ваших співрозмовників. 

  

Автор –  Дорота Белткевич 

Переклад – ристина Кіяновська 
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Załącznik nr 2   

 KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„TEATR ILUSTRACJI”  

  

(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka / dzieci 

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

Kod pracy 

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

 

Imię i nazwisko dziecka / dzieci oraz rok urodzenia: 

Nazwisko dziecka Imię dziecka Rok urodzenia 

   

   

   

   

   

   

 

Telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego: .................................................. 

E-mail do rodzica lub opiekuna prawnego: ......................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu „Teatr ilustracji” i akceptuję 

jego warunki. 

 

 

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

miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika konkursu (rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 



Konkurs organizowany w ramach projektu „Biblioteczne mosty kulturowe” dofinansowanego ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: 

Kultura – Interwencje. Edycja 2022. 

 

Załącznik nr 2a  

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika rodzinnego konkursu plastycznego „Teatr ilustracji”   

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 

„Teatr ilustracji”. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż moje 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, 

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/-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 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 2b  

Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika  

rodzinnego konkursu plastycznego „Teatr ilustracji”*  

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego i mojego 

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

konkursu „Teatr ilustracji”, 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 niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku i 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 (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika konkursu 

nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu.  


