
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Książka w jesiennym obiektywie”  

 
I. Karta uczestnika 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………........... 

Dane adresowe:  

……………………………………………………………………………………………………  

Klasa 

……………………………………………………………………………………………………  

Nauczyciel/opiekun (nazwisko, telefon) 

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

 

II. Informacja dla Uczestnika Konkursu  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. 

A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,  

tel.:62 725-34-73 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu „Książka w jesiennym obiektywie” 

b) archiwalnych,  

c) promocji Konkursu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu z wykorzystaniem 

wizerunku.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:  

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,  

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w tym archiwizację.  

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje 

brakiem możliwości udziału w konkursie.  

6. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych.   
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10.W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, będą 

podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy 

Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w  Krotoszynie. 

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się inspektorem ochrony 

danych osobowych, PBP Książnicy Pedagogicznej im A. Parczewskiego w Kaliszu. Można to zrobić telefonicznie pod 

numerem telefonu +48 509 633 085 lub e-mailowo pod adresem: m.matuszewski@brandtrainer.pl 

12.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od roku następnego w którym zakończono 

konkurs, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

 

 

 

 
 

III. Oświadczenia Uczestnika Konkursu  
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Książka w jesiennym obiektywie” 

Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w Karcie uczestnika i ich zgodność ze stanem na dzień 

złożenia Karty.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Krotoszynie. 

 

 

Powyższe przyjęłam/ąłem do wiadomości.  

 

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

Miejscowość, data Podpis  


