Zgoda na udział w Grze miejskiej „Czytelnik na tropie książek”
odbywającej się na terenie miasta Międzyzdroje 21.08.2021 r.
Imiona, nazwiska i wiek uczestników:
……………………………………………………………………………........................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego nieletnich, kontaktowy numer telefonu:
……………………………………………………….…………………………………
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i głos uczestników
zarejestrowanych podczas Gry Miejskiej „Czytelnik na tropie książek” w Międzyzdrojach na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach oraz pozostałych organizatorów i partnerów
akcji, lokalnych portalach internetowych oraz w prasie w ramach akcji promocyjnej tego wydarzenia.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i głos uczestników
zarejestrowanych podczas Gry Miejskiej „Czytelnik na tropie książek” w Międzyzdrojach na profilu
społecznościowym Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach, Instagram, pozostałych
organizatorów i partnerów akcji oraz lokalnych portali internetowych w ramach akcji promocyjnej tego
wydarzenia.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku informują, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana
Kochanowskiego z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500 przy ulicy Norwida 15
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Anna Szymańska
nr tel.: 91 32 80 442 adres mailowy: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.internetdsl.pl
3. Wizerunki uczestników będą udostępnione na stronach internetowych i profilach na portalu
społecznościowym Facebook organizatorów i partnerów oraz lokalnych portalach internetowych.
4. Dane uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem Głównego Inspektoratu
Sanitarnego (na wniosek).
5. Dane uczestników będą przechowywane tylko na czas trwania gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie
książek” i 14-dniowej kwarantanny.
6. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uznają, iż
przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Grze Miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”.
9. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również w formie
profilowania.
………………………
Data

....................................................
Podpis

