
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego   

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka)  

w Turnieju Memo / Mölkky, który odbędzie się 21 maja 2022 r. przy pl. Mieczysława Skulimowskiego 3 w 

Wieliczce (Wielicka Mediateka). Organizatorem wydarzenia jest Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce, 

tel. 12 385 88 12, mlodziez@biblioteka.wieliczka.eu 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………........ 

Telefon rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………..................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

1. TAK ☐    NIE ☐ imienia i nazwiska dziecka  

 

…………………………………………………………………………………….. 

         (imię i nazwisko dziecka) 

 

2. TAK ☐  NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku dziecka na podstawie art. 81 ust.  

1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 

ze zm.) zarejestrowanego podczas jego udziału w Turnieju Memo / Mölkky przy pl. Mieczysława 

Skulimowskiego w Wieliczce (Wielicka Mediateka). 

  

na następujących polach eksploatacji: 
na stronach WWW: Organizatora, UMiG w Wieliczce, MBM w Wieliczce, stronach WWW oraz wydawnictwach 
drukowanych patronów medialnych: WieliczkaCity.pl, Panorama Powiatu Wielickiego, PULS Wieliczki; 
organizatora UMiG w Wieliczce oraz patronów medialnych w serwisie Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. 
Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa 
trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. 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. 
 
W celu promowania działalności MBM w Wieliczce oraz osiągnięć i umiejętności dziecka przez MBM w Wieliczce, 

UMiG w Wieliczce, szkoły biorące udział w Wydarzeniu oraz patronów medialnych Wydarzania oraz zgodnie z art. 

7 oraz motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz  art. 81 ust. 

1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze 

zm.) 

 

………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                           (miejscowość, data)

       

mailto:mlodziez@biblioteka.wieliczka.eu


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Mediateki – Biblioteki 
Miejskiej w Wieliczce z siedzibą  w Wieliczce, Plac Skulimowskiego 3, tel. 12 385 88 10 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor MBM z siedzibą w Wieliczce pl. 
M. Skulimowskiego 3. W MBM w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych  
Pani Agnieszka Batko i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: 
iod@biblioteka.wieliczka.eu, telefon: (12) 385 88 11, wew. 503. Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań 
wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) 

3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania 
działalności MBM w Wieliczce oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.  

4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego mogą być: osoby 
odwiedzające stronę www MBM w Wieliczce, UMiG w Wieliczce, media i odbiorcy mediów takich 
jak radio, TV, patronów medialnych, organizatorzy, współorganizatorzy i uczestnicy  Turnieju 
Memo w Wieliczce i odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa. 

5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania 
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub 
do wycofania Pani/Pana zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, a  jej brak 
wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji 
wymienionych w zgodzie.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


