Oświadczenie Uczestnika konkursu

Nazwa konkursu: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł pracy konkursowej: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane ucznia:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………..…
Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………..……………
Kontakt (nr tel., e-mail): …..………………………………………………………………………………………………….…
Imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny nad uczniem i jego pracą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie
FILIĘ w PUŁTUSKU z siedzibą w Pułtusku przy ul. Staszica 35.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach kontaktów z Uczestnikami konkursu, tj.:
- przekazania informacji o werdykcie Komisji Konkursowej,
- zaproszenia na wręczenie nagród dla laureatów konkursu,
- udzielenia informacji o potencjalnych zmianach wprowadzonych przez Organizatora w Regulaminie konkursu;

……………………………..
Data

…………………………………………………………………..
Podpis Uczestnika Konkursu

Obowiązek informacyjny w stosunku do Uczestnika konkursu zgodny z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)
informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul.
17 Stycznia 49. Inspektorem danych w ww. bibliotece jest Pani Aleksandra Węsek – Jankowska, tel. 23 672 35
81, e-mail: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na wspieraniu:
procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, działalności szkół i placówek oświatowych, zakładów kształcenia
nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych innych
doskonalących się osób (na podst. Rozporządzenia MEN z dnia 28.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych bibliotek pedagogicznych).
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27.06.1997 r. o bibliotekach. Pani/Pana dane
będą przechowywane przez okres trwania konkursu, aż do momentu rozstrzygnięcia. Po tym czasie dane ulegną
zniszczeniu, zgodnie z procedurami polityki bezpieczeństwa, obowiązującymi w placówce.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww.
danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator
Danych Osobowych Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

