
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM 

ORAZ WALKĄ Z WIRUSEM COVID-19 
 

Imię i Nazwisko Opiekuna: ……..…………………………………………………………………………..* 
Imię i Nazwisko Uczestnika/Dziecka: ………………………………………………………………………* 
Telefon kontaktowy: ……………………….…………………………………………………………………* 
 
* zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora             
Sanitarnego podanie danych osobowych jest dobrowolne mające tylko na celu w razie zaistnienia podejrzenia              
zakażenia ułatwienie służbom sanitarnym przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.  
 
Informujemy, że:  
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka z siedzibą w Lesznie przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 zwana dalej Biblioteką; Biblioteka 
prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych oraz            
wykorzystania wizerunku (na podstawie przepisów prawa - 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 (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 luty 1994 r.                 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 r. poz. 1191), Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o                   
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz           
niektórych innych ustaw,  
 
3) Podanie danych jest dobrowolne, udostępnianie danych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w postaci            
imienia i nazwiska oraz numeru telefonu może mieć miejsce tylko w przypadku podejrzenia zakażenia              
wirusem COVID-19, 

4)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia             
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody             
dowolnym momencie, 

5)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym          
profilowaniu, 

6) Dane będą przechowywane przez okres wakacji letnich 2020 r., jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty                 
pierwszego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku wizerunku, jeżeli nastąpiło jego udostępnienie na             
podstawie udzielonej zgody, do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu            
przeciwdziałania, zapobieganiu i walce z COVID-19 będą przechowywane przez okres 2 tygodni od             
zakończenia zajęć, 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna              
Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowy narusza przepisy, 

8) Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest pan Jarosław Bartkowiak., mail           
sekretariat@mbpleszno.pl  
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