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……………….………....……. 
 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ WIZERUNKU 

 
 
 

1. W związku z XIV Ogólnopolskim Konkursem Literackim im. Stanisława Grochowiaka w Bibliotece            
Ratuszowej w Lesznie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: 

a) imienia i nazwiska (w celach konkursowych, informacyjnych i promocyjnych), 
b) adresu zamieszkania (w celu kontaktu),  
c) adresu e-mail (w celu kontaktu),  
d) wizerunku w postaci zdjęć i nagrań (w celach informacyjnych i promocyjnych), służących realizacji             

Konkursu przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Podstawą           
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r. Dz. U. 2019 r. poz. 1231); 

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział w konkursie. 
3. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje formy                

publikacji w: plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, w Internecie na stronie www.mbpleszno.pl,           
portalu www.facebook.com oraz lokalnych mediach; 

4. Zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem danych osobowych związanych  
z przetwarzaniem moich danych osobowych oraz wizerunku jest Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno.              
Przysługuje mi prawo* dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz             
sprostowania a także poinformowania organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych  
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie          
Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r – „RODO”*) 

5. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, z którym się zapoznałem/am. 
 
 
 
 
 
 
 
 
….................................................                                                   ..….…........................................... 

(Miejscowość i data)    (Czytelny podpis Uczestnika**) 
 

  

** Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczestnika konkursu,  
a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego opiekuna prawnego uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej, pisemnego oświadczenia 

 


