
Załącznik nr 1 do Regulaminu 4. Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNA GRUPY 

 
Administrator 1 - Biblioteka Pedagogiczna (BP) 

Administrator 2-  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna (PSP 14) 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

- imię i nazwisko …………………………………………………………………..………………….. 

- numer telefonu ……………………………………………………………………………………… 

- nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………….. 

- adres e-mail: …………………………………………………………………………….…………. 

w celu udziału w 4. Młodzieżowym Przeglądzie Teatralnym. Dane osobowe będą zbierane przez 

Administratora 1 (BP). Rekrutacja odbywać się będzie u Administratora 1 (BP) BP, a konkurs będzie  

realizowany w dniach 19-21.12.2022 r. u Administratora 2 (PSP 14). Finał laureatów konkursu będzie 

realizowany w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 

5a, 

1.Administrator 1 (BP) i Administratora 2 (PSP 14) będą wykorzystywały nieodpłatnie wizerunek 

zarejestrowany podczas 4. Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego. Wizerunek uwidoczniony na 

zdjęciach stanowi dane osobowe opiekuna grupy. Niniejsza zgoda będzie obejmować w szczególności 

publikację wizerunku na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora 1  

i Administratora 2, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora 1 (FB, IG, YT) 

i Administratora 2. W materiałach promocyjnych BP i PSP 14.  

2. Dane osobowe uczestników, opiekunów prawnych i opiekunów grup będą przechowywane  

i archiwizowane przez BP zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.tj. 5 lat.  

3.Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana /y o możliwości wycofania zgody na 

przetwarzanie wyżej wymienionych danych, która wymaga formy pisemnej, złożonej w siedzibie 

Biblioteki Pedagogicznej. 

4.Oświadczam, że posiadam zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wizerunek  

i rozpowszechnianie tego wizerunku rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu. 

Zobowiązuję się do przekazania tych zgód upoważnionemu pracownikowi BP. 

5.Oświadczam, iż zapoznał/em /am się z regulaminem konkursu. 

 

………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis i data 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych 

Zgodnie z art. 13 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 RODO 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu email: 

pedagogiczna@bp.radom.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy 

przepisów RODO praw, można skontaktować się z wyznaczonym u Administratora 1 Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych lub przesłać wiadomość e-mail: iod@ckziu.radom.pl. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

art.6 ust 1 lit a RODO wyrażona dobrowolnej zgody na uczestnictwo opiekuna grupy w projekcie; 

art.6 ust 1 lit c RODO wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (wypełnienie 

formularzy, przeprowadzenie rekrutacji i wysłanie plikiem zaszyfrowanym do Administratora 2).  

4. Dane osobowe będą przechowywane u Administratora 1. 

Kopie danych zostaną przekazane Administratorowi 2, a następnie dane osobowe będą ponownie 

wykorzystane w momencie finału laureatów u Administratora 1. 

5. Administrator 1 będzie przechowywał dane osobowe według JRZWA 5 lat od momentu zakończenia 

konkursu. 

6. Kopie danych uczestników będą udostępnione Administratorowi 2 (Szkoła). na potrzeby udziału  

w przeglądzie plikiem zaszyfrowanym.  

7. Mają państwo prawo żądać od Administratora 1 dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania)oraz wniesienia skargi do Organu Nadzorczego 0 10-193 Warszawa ul. 

Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. 

9. Administrator informuje, że osoby biorące udział w projekcie będą dokumentowane fotograficznie, a 

materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach społecznościowych (FB, IG, YT) i na stronie 

internetowej BP w celach promocyjnych. Wizerunki uczestników utrwalone w trakcie projektu będą 

rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust.2 ustawy o prawie autorskim i praw 

 


