OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA
o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie

Ja niżej podpisany/a zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO), oświadczam, iż:
	wyrażam zgodę 				nie wyrażam zgody
na uczestnictwo mojego dziecka: ............................................................................................... w konkursie: „Enter-włącz szacunek w sieci” organizowanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
                                                                                                                   ..............................................................................................
(data i podpis rodzica / prawnego opiekuna dziecka)
	wyrażam zgodę 				nie wyrażam zgody
na przetwarzanie  danych osobowych mojego niepełnoletniego syna/córki* przez MBP w Oświęcimiu w celu rejestracji, udziału oraz ogłoszenia wyników na stronie internetowej ww. konkursu.

..............................................................................................
(data i podpis rodzica / prawnego opiekuna dziecka)
*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu: Enter-włącz szacunek w sieci
Szanując Państwa prywatność oraz realizując  obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście  wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1.Administratorem Twoich danych osobowych / danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka* jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B. 
2.Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w każdej chwili pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@mbp-oswiecim
3.Twoje dane osobowe  / dane osobowe Twojego niepełnoletniego dziecka* przetwarzane będą w celu:
-rejestracji i uczestnictwa Twojego / Twojego niepełnoletniego dziecka* w ww konkursie oraz w związku z wyłonieniem zwycięzcy konkursu, .na podstawie Twojej zgody zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO  gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
4.Posiadasz prawo:
-do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie / Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże jest  warunkiem niezbędnym do rejestracji uczestnictwa Twojego / Twojego niepełnoletniego dziecka. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Twojego / Twojego dziecka w ww konkursie.
6.Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane / dane Twojego niepełnoletniego dziecka w zakresie : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, szkoła oraz klasa.
7.Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Twojej zgody.
8.Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych / danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka, opisanych w pkt. 6. Biblioteka GALERIA KSIĄZKI przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych /  danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka istnieją dla biblioteki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą  niezbędne do ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Bibliotekę.
9.Odbiorcami Twoich danych osobowych /  danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi.
10.Twoje dane osobowe / dane osobowe Twojego niepełnoletniego dziecka będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, przez okres 5 lat, i dłużej tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.  Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 
11.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
12.Nie powierzyliśmy przetwarzania danych osobowych Twoich / Twojego niepełnoletniego dziecka innym podmiotom. 
13.Przetwarzanie Twoich danych / danych osobowych Twojego niepełnoletniego dziecka nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie / Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.

Oświadczam, że zapoznałem się z ww. Regulaminem konkursu oraz klauzulą poufności i przyjmuję je do wiadomości.

............................................................................................ (data i czytelny podpis)


