
Noc Bibliotek 2020 / Klimat na czytanie we Włodawie
Konkurs czytelniczy
/oświadczenia i zgody/

Nazwisko, imię uczestnika

Klasa i szkoła

Numer wybranej rozgrywki „Story cubes”

Nazwisko i imię rodzica lub  opiekuna
prawnego uczestnika

Numer telefonu lub adres e-mail 
rodzica/opiekuna

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wrażam zgodę na udział mojego dziecka
w Konkursie czytelniczym „Klimat na czytanie we Włodawie” w ramach Nocy Bibliotek 2020. 

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: ………………………………………………………

Oświadczenie zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych: Miejską
Bibliotekę  Publiczną  we  Włodawie,  ul.  Przechodnia  13,  22-200  Włodawa,  tel.  82  572-11-03,  e-mail:
mbpwlodawa@gmail.com,  w  celu:  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  o  bibliotekach
/Dz.U. z 2018 r. poz. 574/, polegających na organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania:
Konkurs czytelniczy „Klimat na czytanie we Włodawie”:

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww.
danych jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w konkursie.

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………………………

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Administratora lub przez inne osoby
działające na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz
na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie
oraz  publikowanie,  także  wraz  z  wizerunkami  innych  osób  utrwalonymi  w  ramach  realizacji  i  promocji
w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  zadania:  Konkurs  czytelniczy  „Klimat  na  czytanie  we  Włodawie”,
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
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1.1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 
1.2. prasie i telewizji; 
1.3. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw.

3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych
w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………………………

Udzielenie bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł powstałych w ramach realizowania zadań
konkursu: „Klimat na czytanie we Włodawie”
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

Ja  niżej  podpisany/a,  udzielam niewyłącznej,  bezpłatnej  licencji  na  wykorzystanie  dzieł  mojego  dziecka
powstałych  w  ramach  realizowanego  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  we  Włodawie  zadania:
Konkurs czytelniczy „Klimat na czytanie we Włodawie”.  

1.  Licencja  dotyczy  wykorzystania  prac  poprzez:  umieszczenie  ich  w  serwisach  internetowych  (strona
internetowa Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  we Włodawie  oraz  inne  portale  internetowe);  publikację  prac
w  prasie  i  innych  wydawnictwach  oraz  na  dowolnych  nośnikach  danych;  prezentację  prac  w  mediach
i podczas wydarzeń związanych z promocją biblioteki.

2. Licencja ma charakter niewyłączny.

3. Licencja jest nieodpłatna.

Równocześnie oświadczam, że chcę, by dzieła te były oznaczone wyżej podanymi imieniem i nazwiskiem
dziecka.

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………………………
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