
……………………………………………… Załącznik

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………...

Imię i nazwisko, telefon, e-mail składającego oświadczenie

Oświadczenie

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Akcji “Według przepisu babci” 

2. Wyrażam zgodę: 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, w związku z art. 7 RODO, oświadczam, że:
1.wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Miejską im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16 (dalej 
Administrator, w zakresie wynikającym z mojego uczestnictwa w Akcji “Według przepisu babci”  
(zwanej dalej Akcją), które organizuje Administrator;
2.przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
3.wyrażam zgodę na publikację mojego imienia oraz nazwiska na stronie internetowej Administratora, 
Facebooku;
4.wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz danych osobowych dla celów 
związanych z zadaniem w tym na opublikowanie przepisu w przepiśniku;
Zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.

Data.................. Podpis .................................

Klauzula informacyjna dla Uczestnika:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) Organizator informuje, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z 
siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16;
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Akcji, 
wskazanego w powyższej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także celach informacyjnych 
Administratora;
3.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;



4.podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów uczestnictwa
w Akcji; 
5.dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych e-mail: biblioteka@bmino.pl 
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych;
7.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się:

Data.................. Podpis .................................


