
Załącznik 3

Zgoda uczestnika Gry miejskiej na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gry miejskiej
„Archiwum 1342”. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane
Organizatorowi i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców gry oraz w celu publikacji jej
wyników na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora oraz mediach lokalnych.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks.
Jana Kruczka w Myślenicach dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia swoich
danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o
ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i
konsekwencjach takiego działania.

……………………………………… …………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis uczestnika gry

………………………………………………….. .............................................................
miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego

uczestnika gry

Zgoda na publikację (rozpowszechnianie) wizerunku uczestnika gry miejskiej

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks.
Jana Kruczka w Myślenicach mojego wizerunku poprzez zamieszczenie wizerunku (zdjęcia z rozdania
nagród oraz przebiegu gry) na: stronie Organizatora i w jego mediach społecznościowych.
Jednocześnie oświadczam, iż niniejszej zgody na utrwalenie i publikację mojego wizerunku
udzielam/łem nieodpłatnie.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach: żądania od Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do
przenoszenia swoich danych; wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie i konsekwencjach takiego działania.

……………………………………… …………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis uczestnika gry

………………………………………………….. .............................................................
miejscowość, data czytelny podpis opiekuna prawnego

uczestnika gry


