
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE „ IV WILANOWSKIE DYTANDO” 

 

1) IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: 

............................................................................................................. 

2) WIEK UCZESTNIKA: 

............................................................................................................ 

3) IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osób niepełnoletnich): 

..................................................................................................................... 

4) KONTAKT (TELEFON, ADRES MAILOWY): 

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników konkursu „ IV  

Wilanowskie Dyktando” (dla osób niepełnoletnich) 

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jest Biblioteka 

Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 (kod: 02-960). 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl, 

telefonicznie: 22 298 62 63 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator powołał inspektora 

ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez adres: iod@sircomp.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

- w celu przeprowadzenia konkursu „ IV Wilanowskie Dyktando”, którego Pani/Pan jest uczestnikiem 

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa (Regulamin)  

(art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); 

- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora osobom wykonującym 

czynności w związku z organizacją konkursu. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu 3 miesięcy. Okres przechowywania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez 

podany kontakt do Administratora. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgoda do klauzuli  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego i innych danych 

zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie „IV Wilanowskie Dyktando” w celu przeprowadzenia konkursu 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kolegiackiej 3 (kod: 02-960). 

 

............................................................................................................................................................................. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, miejscowość, data, podpis) 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

 

.............................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego – uczestnika konkursu 

 

 

 



 

Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników konkursu „IV Wilanowskie 

Dyktando” (dla osób pełnoletnich) 

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jest Biblioteka 

Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 (kod: 02-960). 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl, 

telefonicznie: 22 298 62 63 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator powołał inspektora 

ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez adres: iod@sircomp.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

- w celu przeprowadzenia konkursu „ IV Wilanowskie Dyktando”, którego Pani/Pan jest uczestnikiem –

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa (Regulamin) (art. 6 ust. 1 

lit. a i b RODO); 

- w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora osobom wykonującym 

czynności w związku z organizacją konkursu. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu 3 miesięcy. Okres przechowywania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami przez Administratora. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez 

podany kontakt do Administratora. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgoda do klauzuli 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału 

w konkursie „IV Wilanowskie Dyktando” w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Bibliotekę 

Publiczną w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3 (kod: 02-960). 

 

.............................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu, miejscowość, data) 


