
                                        KARTA ZGŁOSZENIOWA                   Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” 

□Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem 

□Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie organizowanym przez 

Bibliotekę. 
Administratorem danych osobowych lub/i wizerunku, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
/UE2016/679 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. Urz. UE.L nr 119, str.1/ oraz 
Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/  jest Biblioteka Miejska z siedzibą 
w Blachowni przy ul. Żeromskiego 3B.  
 
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych prawo ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.  

 
Osoby, których dane osobowe lub/i wizerunek są przetwarzane, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: bibliotekablachownia.iod@gmail.com . Każda osoba, 
której dane lub/i wizerunek są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Blachownia, dn.  ………………………………………..                           .……………………………………………………..                         

         Podpis uczestnika 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Miejską w Blachowni do celów 

związanych z jego uczestnictwem na zajęciach edukacyjno-kulturalnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997r. o bibliotekach (t.j. DZ.U. z 2018r. poz. 574 z późn. zm.). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby osoba mogła uczestniczyć w rajdzie. 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, w innym 

przypadku będą usuwane po 10 latach. 

 

Blachownia, dn.  ………………………………………..                           .……………………………………………………..                         
             Podpis uczestnika  

□Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego wizerunku  

przez Bibliotekę Miejską w Blachowni do celów związanych z promocją imprez kulturalnych organizowanych przez 

Bibliotekę zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 

2017 r., poz. 880, z póź. zm.).  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas rajdu mogą zostać 
umieszczone na stronie facebookowej Biblioteki Miejskiej w Blachowni oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 
i publikacjach prasowych.  
Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna, a przetwarzanie wizerunku odbywa się wyłącznie w celu związanym z 
promocją działań edukacyjno-kulturalnych Biblioteki Miejskiej w Blachowni.  
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie mojego wizerunku. Wycofanie 

zgody na przetwarzanie wizerunku nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Wizerunek, o którym mowa może być przetwarzany, o ile została wyrażona zgoda na jego przetwarzanie, do czasu 

wycofania tej zgody. 

 

Blachownia, dn.  ………………………………………..                           .……………………………………………………..                         
         Podpis uczestnika  

*(niepotrzebne skreślić) 

 

Imię i nazwisko uczestnika   

telefon uczestnika  


