
Załącznik nr 2 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

DZIECKA  

Ja, niżej podpisana/-y ________________________, posiadająca/-y a pełną władzę rodzicielską nad córką/synem 

___________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

___________________ przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna                        

w Braniewie, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo (dalej również jako „ADO”),  tj.:  

  

  
tak  

  
nie  imienia i nazwiska  

  
tak  

  
nie  wizerunku  

w postaci:  

  

tak  

  

nie  

cyklicznie wykonywanych, indywidulanych i grupowych, fotografii oraz ich 

opisów – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie 

internetowej  ADO , portalach społecznościowych  ADO oraz papierowych 

materiałach informacyjnych i promocyjnych – w celach sprawozdawczych, 

informacyjnych i promocyjnych  ADO.  

  

tak  

  

nie  

fotografii, nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanych przez  ADO 

wydarzeń (w tym konkursów) kulturalnych, sportowych, artystycznych oraz 

naukowych – w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie 

internetowej  ADO, portalach społecznościowych  ADO oraz papierowych 

materiałach informacyjnych i promocyjnych – w celach sprawozdawczych, 

informacyjnych i promocyjnych  ADO.  

  

  

________________________________  

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  

Jednocześnie informuję, iż w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Twojej zgody przed jej zawarciem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż:  

 

Tożsamość 

Administratora  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Braniewie, adres: ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo 

Inspektor  

Ochrony  

Danych (IOD)  

• Inspektorem Ochrony Danych jest Janusz Wyrzykowski 

Dane kontaktowe 

IOD  

• adres email: iod@braniewo.pl 

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna  

Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia akcji Noc 

Detektywów oraz w celach promocyjnych.   

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.  

 

Odbiorcy danych  Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.   

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Okres 

przechowywania 

danych  

  

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

  

Pani/ Pana prawa  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Prawo do 

wniesienia 

sprzeciwu  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

Prawo 

wniesienia skargi 

do organu 

nadzorczego  

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

Informacja o 

wymogach  

ustawowych 

podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w akcji 

Noc Detektywów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w akcji.   

 

 

 

 

 

 


