
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 
 
 
 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
               imię, nazwisko 
 
w postaci: 

- jego/jej wizerunku; 

- reprodukcji prac plastycznych z informacją kto jest jej autorem; utrwalonych jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (m.in. w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) oraz 
rozpowszechnianie tych danych osobowych w Internecie, m.in. na portalach 
społecznościowych przez Administratora – Gminną Bibliotekę Publiczną w Tułowicach na 
potrzeby realizacji i promocji konkursu pt. „Biblioteczny konkurs walentynkowy” zgodnie  
z regulaminem konkursu. 

2. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem/am się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania moich 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych osobowych i prawie ich sprostowania. 
 
 
 
 

………………………………………………………..…………….. 

 Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA INFORMACYJNA (Z) 

Dotyczy czynności, gdy dane dziecka są przetwarzane na podstawie zgody  

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tułowicach z siedzibą w: ul. Tułowicki Ośrodek Kultury, ul. Porcelanowa 8, 49-130 
Tułowice. tel. 77 460 06 72, wewn. 25 , adres e-mail: tokbiblioteka@tulowice.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Żuchaj, tel. 509027 990, e-mail: 
biuro@kancelaria-odo.pl  

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Tułowickim Ośrodku Kultury  
w Tułowicach, w związku z przeprowadzeniem konkursu pt. „Biblioteczny konkurs 
walentynkowy”.  

4. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Regulaminem konkursu 
„Biblioteczny Konkurs walentynkowy”, instytucje kontrolujące/monitorujące działania 
konkursowe, a także podmioty biorące udział w  promocji konkursu. 

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Tułowickim Ośrodku Kultury  
w Tułowicach. 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowyc, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym  
w Tułowickim Ośrodku Kultury w Tułowicach. Konsekwencją niepodania danych jest 
uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Tułowickim Ośrodku Kultury  
w Tułowicach. 

10. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Tułowickim Ośrodku Kultury  
w Tułowicach dostępny jest do wglądu u Dyrektora TOK. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

………………………………………………..………………………….. 

data i podpis (czytelny) 
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