
Klauzula informacyjna 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku przy ul. 

Gałczyńskiego 26, 09-402 Płock, tel.  (0-24) 366 53 70, zwana dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora możliwy jest za 

pomocą adresu e-mail: iod@bpplock.pl .  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z konkursem  poetyckim na 

wiersz o dowolnej tematyce z tytułów książek znajdujących się w naszej bazie .  

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO na podstawie 

wyrażonej zgody uczestnika konkursu . 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje brak 

możliwości uczestnictwa w konkursie. Wyrażenie zgody na wizerunek również jest 

dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili w postaci 
oświadczenia przesłanego na adres e-mail: iod@bpplock.pl,  wycofanie zgody 
nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, będą przekazywane do 

organizacji międzynarodowych w formie zdjęć na stronach:  

http://www.bpplock.pl/, https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/ 

(informuje o polityce prywatności na stronie www.facebook.com) oraz 

https://www.instagram.com/pedagogicznaplock/ w celu promowania edukacji 

czytelniczej i medialnej Biblioteki. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat bądź do momentu wycofania zgody. 

Zdjęcia z wizerunkiem do momentu wycofania zgody. 
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Oświadczenie i zgody pełnoletniego uczestnika 

Oświadczam, że akceptuję regulamin ……………………………. i zapoznałam/ em się z 

klauzulą informacyjną. 

…………….……………………………….  

(data i podpis uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  zawartych w przesłanym mailu 

w celu kontaktu w sprawie konkursu poetyckiego na wiersz ułożony z tytułów książek 

dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku o dowolnej tematyce z  Administratorem 

danych. 

 

………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu ) 

 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszelkich relacjach pokonkursowych 

umieszczonych na stronach Administratora danych: 

www.bpplock.pl/, www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock/ 

oraz www.instagram.com/pedagogicznaplock/ w celu promowania edukacji czytelniczej 

i medialnej Biblioteki. 

 
  

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku  
w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880).  

 

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

                                                         (data i czytelny podpis uczestnika konkursu )  
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