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Andersenem 

„Odbieraj bajki wszystkimi zmysłami” 
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www.biblioteka.rybnik.pl 

 

wiek dziecka    lat, tel. kontaktowy   

adres   

 

 

 

   

Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w imprezach organizowanych 
przez PiMBP w Rybniku 

http://www.biblioteka.rybnik.pl/


…….. 

 

 
 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

……………………………………….………, data:………………………………………… 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegi 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) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach promocyjnych 
danych 

osobowych w tym wizerunku mojego syna/córki, 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Zarejestrowanych podczas realizacji imprezy „Noc z Andersenem” 

……………………….….……………………………….……….., 

do budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni 

publicznej, w środkach masowego przekazu i w mediach społecznościowych, 

w tym w serwisach należących do międzynarodowych organizacji, tj., 

Facebook, Google. 

 
…………………………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

Informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 

Rybnik, tel: 32 42 210 17, e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl 

2) kontakt z inspektorem danych osobowych, tel: 32 42 23 541 (wew. 412), e-

mail: rodo@biblioteka.rybnik.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
NOCY Z ANDESENEM W DNIU 31.03.2023. Podanie danych jest dobrowolne i 
odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku 

5)posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania 

  6)podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w imprezie, w    

przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w imprezie 

7) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 
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