
           Załącznik 2 
 

Oświadczenie rodziców/opiekunów uczestnika Konkursu 
 

„Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej – profesor Wincenty Kućma” 
 
 
 
 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 
 
………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
(szkoła, opiekun, telefon) 
 
 
w Konkursie „Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej – Wincenty Kućma”, 
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, 
a także oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu, którego treść w pełni 
akceptuję. 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, na potrzeby konkursu, 
zawartych w złożonej przez dziecko Karcie Zgłoszeniowej, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.) oraz na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.1 
 
3. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania danych osobowych do ogłoszenia 
wyników konkursu oraz prezentowania wizerunku uczestnika konkursu na stronie 
internetowej biblioteki oraz jej portalach : Facebook i Twitter. 

                                                
1Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach ul. Jana Pawła II 5,  Kielce 25-
025  Tel 41 344 28 61 e-mail: biblioteka@pbw.kielce.pl .Inspektor Danych Osobowych Anna Rubinkiewicz tel. 602 779 754 
e-mail: abcrodo@op.pl . Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub 
zostaną usunięte na prośby Osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 
może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych 
osobowych  poprzez wysyłanie maila na adres abcrodo@op.pl .Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do 
PUODO jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych 
osobowych jest osoba której dane dotyczą. 
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