ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka – ucznia szkoły:

Imię i nazwisko dziecka
zarejestrowanych podczas:
nazwa wydarzenia/imprezy/konkursu/spotkania edukacyjnego/ itp.
organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w
Skarżysku-Kamiennej w następujących mediach zarządzanych przez Bibliotekę:
Strona WWW Biblioteki
Profil na FACEBOOK-u
Profili na GOOGLE+
Zaznaczyć zgodę

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie
internetowej biblioteki, kronice bibliotecznej, profilach społecznościowych zarządzanych przez Bibliotekę
(Facebook), oraz w mediach w celu informacji i promocji Biblioteki.

.................................., ..................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
KLAUZULA INFORMACYJNA
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych osób biorących udział w wydarzeniach bibliotecznych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Biblioteki pod adresem iod@biblioteka24.eu.
II. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki,
tzn.: rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki.
III. Prawa użytkownika
Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich
przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Usunięcie danych Czytelnika następuje na pisemny wniosek złożony w siedzibie Biblioteki – ul. Towarowa 20 lub przesłany na
adres e-mail: iod@biblioteka24.eu.
IV. Udostępnianie danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2 dane osobowe mogą być udostępniane firmie
świadczącej usługę hostingową/informatyczną/prawniczą na rzecz biblioteki, tylko i wyłącznie na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych z daną firmą / kancelarią prawną.
Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom krajowym, ani nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.

