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Załącznik nr 2 do  

REGULAMINU KONKURSU 

„Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku. 

Żupany, galony, parzenice…” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna 

w Wilkowicach z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 3, 43-365 Wilkowice. 

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:  

gbp@biblioteka-wilkowice.pl lub dzwoniąc pod numer: 33 8170 872. 

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@biblioteka-wilkowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem KONKURSU „Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX 

wieku. Żupany, galony, parzenice…” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych. 

4. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody, Pani/Pana dane, w tym wizerunek, 

mogą być przekazane do Gminy Wilkowice w celu publikacji w Głosie Gminy Wilkowice. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną 

według instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

uczestnictwa w KONKURSIE i w związku z tym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

2. Rozporządzenie 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). 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 

Wilkowice, dnia: ………………………    …………………………….………… 

         Podpis Uczestnika 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSBOWYCH 

 

Składając podpis: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię nazwisko, adres 

do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, w celach związanych z przeprowadzenie 

i rozstrzygnięciem KONKURSU „Ocalić od zapomnienia. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku. 

Żupany, galony, parzenice…”, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach 

z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 43-365 Wilkowice, jako administratora danych  osobowych, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a) 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). 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną administratora danych 

osobowych oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach wynikających 

z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

Wyrażam* / nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, 

nieodpłatne wykorzystanie moich danych osobowych* oraz mojego wizerunku* (*niepotrzebne 

skreślić) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 

43-365 Wilkowice, w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją biblioteki. Zgoda obejmuje 

takie formy publikacji jak: strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach, strony 

na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, gazetka Głos Gminy Wilkowice. 

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr 

osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych oraz że 

zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

 

 

Wilkowice, dnia: ……………………   ………………..…………………….…… 

         Podpis Uczestnika 

 


