
Zgoda na udział w konkursie ucznia niepełnoletniego 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

w konkursie „Ten Geniallny Kopernik” organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną  

w Elblągu. Jednocześnie oświadczam, że:  

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu oraz informacją o ochronie danych osobowych  

i akceptuję ich treść.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska dziecka oraz placówki, do której 

uczęszcza na stronie WWW Organizatora oraz Partnerów, gdy autor zostanie laureatem konkursu.  

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na  upublicznienie imienia, nazwiska dziecka oraz placówki, do której 

uczęszcza w mediach społecznościowych Facebook Organizatora oraz Partnerów, gdy autor zostanie laureatem 

konkursu.  

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię laureata.  

……………………………………………….  

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska  Biblioteka Pedagogiczna  im. Karola Wojtyły w Elblągu, 
ul. Świętego Ducha 25, 82-300 Elbląg. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zamieszczenie na stronie internetowej WMBP w Elblągu  informacji o 
laureatach konkursu.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO) t.j. zgoda.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie osoby przeglądające stronę internetową oraz media społecznościowe 
Facebook WMBP w Elblągu i Partnerów. 

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w  którym odbędzie 
się konkurs, lub do wycofania zgody.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich,  uzyskania ich 
kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:  kancelaria@uodo.gov.pl ).  

8. Ponadto osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w każdym  momencie oraz do żądania usunięcia danych. 
Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. W  przypadku wycofania zgody dane laureata oprócz imienia 
będą usunięte ze strony internetowej WMBP w  Elblągu. 

 

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

miejscowość, data              czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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