
Załącznik. 1. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  
„Aleksandrowska Legenda”   

 

Imię i nazwisko uczestnika.................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..……. 

Wiek uczestnika ……………………………………………………………………………………….        

Adres e-mail ........................................................................................................................................... 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………….. 

Tytuł legendy ………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie 

1. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia przez 
Bibliotekę Publiczną im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, w celu realizacji konkursu 
„Aleksandrowska Legenda”.   

2. Oświadczam, że zgadzam się na udział mojego dziecka ……………………………………………………..      
w konkursie „Aleksandrowska Legenda”.. Zapoznałem /-łam się z jego regulaminem. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia grupowego uczestników konkursu          
na stronie internetowej organizatora lub w prasie lokalnej. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/ - em się z treścią regulaminu konkursu „Aleksandrowska Legenda”.   

 

………..……..…….................. 
             (data, czytelny podpis 

uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 
 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego z siedzibą Plac Kościuszki 
12, 95-070 Aleksandrów Łódzki E-mail: alebib@tlen.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: 
biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO co jest 
zadaniem publicznym polegającym na promocji kultury i sztuki) oraz w celu dokumentacji i promocji działań 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy). Udział w konkursie jest jednoznaczny z 
udzieleniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy Prawa autorskie i prawa pokrewne. 
Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu, prowadzenia działań promocyjnych oraz zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także 
prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w konkursie. Dane nie będą podlegały 
automatycznemu profilowaniu. Odbiorcami danych może być Urząd Miasta w Aleksandrowie Łódzkim, lokalne 
media oraz Facebook Inc. W związku z publikacją danych na profilu Facebook. Dane w postaci wizerunku mogą 
być przekazywane poza EOG w związku z publikacją w mediach społecznościowych. Spółka META Inc. (dawniej 
Facebook) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże 
się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku na oficjalnym profilu organizatora 
akceptujesz to ryzyko. 

 


