KARTA UCZESTNIKA konkursu „Kto Ty jesteś? Polak mały”

………………………………………..……………………………...………………..
(Imię i nazwisko uczestnika)
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………
(Adres)
…………………………………………
(telefon rodzica/opiekuna prawnego)
[ ] Akceptuję regulamin konkursu „Kto Ty jesteś? Polak mały” organizowanego
Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i wizerunku mojego/mojego dziecka
przez
Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama
Mickiewicza
32-400 w celu celu związanym z konkursem „Kto Ty jesteś? Polak mały” i jego
promocją.

przez

Miejską
17,

[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka i wizerunku mojego/mojego dziecka
przez
Miejską
Bibliotekę
Publiczną
im.
ks.
Jana
Kruczka
z
siedzibą
w
Myślenicach,
ul. Adama
Mickiewicza 17, 32-400 w celu celu związanym z ogłoszeniem wyników
konkursu
„Kto Ty jesteś? Polak mały” w dostępnych mediach.
1.

2.

3.

4.

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 2/96, NIP 681 17 75 488, REGON 357176975 jako administrator danych
informuje, że Pani/a dane (Pani/a dziecka) będą przetwarzane w celu organizacji i promocji konkursu „Kto Ty jesteś? Polak
mały”. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich (dziecka) danych
oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do
organu nadzoru. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania stanowi niniejsza zgoda. Dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i promocji konkursu lub do czasu jej wycofania. Wyjaśnień w sprawach
związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, tel.12 272 06 61, wew. 4.
W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia prac zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu „Kto Ty jesteś? Polak
mały” wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych w konkursie prac, w tym wyłączne prawa
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby,
wraz z prawem do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością
promocyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, w tym praw do: a) wyłącznego używania
i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych, d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania
na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e) wprowadzania do obrotu i dystrybucji, f) wprowadzania do pamięci
komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie internetowej lub bezpłatnego użyczenia.
Zgoda o której mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności spoty telewizyjne (Myślenicka Telewizja
Powiatowa), ulotki, plakaty reklamowe, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach (Poradnik
Bibliotekarza, Gazeta Myślenicka) oraz w Internecie (portal KMY, facebook biblioteczny).
Zgoda o której mowa w pkt. 1 i 2 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

...............................................................................

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

