OŚWIADCZENIE
Zostałem/-am poinformowany, zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – dalej: „RODO”), o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, Spiczyn 8A, 21-077
Spiczyn, (81) 757 70 51.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: agnieszka.medrek@devcomm.pl
3. Dane osobowe (zawarte w Karcie Zgłoszenia), w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie
wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach
promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji oraz promocji turnieju gminnego 25. Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do
publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja – umieszczenie danych osobowych i wizerunku
na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez Administratora danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz e) ww. Rozporządzenia, a więc Państwa
zgoda, realizacja przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
6. Dane osobowe, w tym wizerunek zostaną udostępnione Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej oraz
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie, zgodnie z Regulaminem eliminacji w Gminie Spiczyn.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w trybie i w zgodzie z przepisami RODO,
- cofnięcia zgody w formie pisemnej notyfikacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podpis na karcie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wykonań artystycznych (całości lub fragmentów)
za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Administratora danych bez dodatkowej zgody
Wykonawców – Recytatorów (w tym w publikatorach wskazanych w treści pkt 3 niniejszego oświadczenia).
Stanowi on (podpis) również potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem eliminacji w Gminie Spiczyn.
10.Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie. Informacji na temat przebiegu Turnieju Gminnego w Spiczynie udzielają bibliotekarze
Administratora danych, tel. (81) 757 70 51, bibliotekaspiczyn@op.pl
11. Administrator danych dodatkowo informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody w związku z pubikacją danych w serwisie facebook. Podmiot zagraniczny (serwis facebook)
przetwarza dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która przyjęta została na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Niemniej, pomimo faktu zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania,
akceptowanymi przez Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została unieważniona na mocy orzeczenia

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych,
akceptują Państwo jednocześnie ryzyko wynikające z przekazania danych na serwer zagraniczny (amerykański).
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA
(publikacja wizerunku na Facebooku), zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami
dotyczącymi przetwarzania danych oraz Regulaminem serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/privacy/explanation/

_________________________
data

_________________________
czytelny podpis uczestnika lub
rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika niepełnoletniego

