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Prosimy o uważne przeczytanie informacji (na drugiej stronie formularza) związanych 

z naszą Polityką prywatności zgodną z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych (RODO). Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych jest warunkiem koniecznym udziału w Grze. 

 

 

Oświadczenie Rodzica 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………….. 

Ucznia szkoły…………………………………………………………………….. 

W V Czytelniczej Grze Miejskiej dla upamiętnienia 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Gra odbędzie się 28.09.2018 r. na 

terenie Parku im. Słowackiego w Pabianicach. Start – godz. 10.00. 

Przewidywany czas trwania około 2 godz. Organizatorami Gry są: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pabianicach, Powiatowy 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 

oraz Sieć Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Pabianickiego. Partnerem jest 

Muzeum Miasta Pabianic. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Gry i wyrażam zgodę 

na opublikowanie w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów 

wizerunku oraz danych osobowych mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, 

że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w Grze. Poinformowano 

mnie o tym, że w trakcie Gry uczestnicy objęci są ubezpieczeniem 

obowiązującym w szkole. Organizatorzy dodatkowo nie ubezpieczają 

uczestników Gry. W przypadku jakiejkolwiek szkody z tytułu uczestnictwa 

mojego dziecka w Grze, nie będę dochodził w stosunku dla Organizatorów 

żadnych roszczeń.    

 

……………………………………………… 

data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż: 

 

 Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka –  

– Filia w Pabianicach (ul. Jana Kilińskiego 37, tel. 42 215 26 70, pabianice@pbw.lodz.pl).  

 W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (IODO) – Pan Tomasz Szymański, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod 

adresem e-mail: informacja@pbw.lodz.pl . 

 Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku 

wspomagania szkół i placówek oświatowych (Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych – Dz.U.2013 

poz.369) oraz w celu dokumentowania tej działalności. Dane będą przetwarzane do czasu, 

w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub zostanie wniesiony sprzeciw co do dalszego 

przetwarzania danych.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych, prawo do 

dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. W każdej z tych spraw proszę kontaktować się z IODO. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 Ponadto informujemy, że nie jest Pani/Pan profilowana/y, a Pani/Pana dane nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym.  

 Podanie danych jest wymogiem umownym i w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma Pani/Pan 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie 

informacji przez administratora danych Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – Filię w Pabianicach 

(ul. Jana Kilińskiego 37, tel. 42 215 26 70, pabianice@pbw.lodz.pl) dla potrzeb rejestracji 

uczestników, przygotowania i przebiegu V Czytelniczej Gry Miejskiej , a następnie w celu 

dokumentowania działalności PBW – Filii  w Pabianicach. V Czytelnicza Gry Miejska  to wydarzenie 

wynikające z realizacji ustawowego obowiązku wspomagania szkół i placówek oświatowych, dlatego 

podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

Oświadczam również, że zapoznałem się z przytoczoną powyżej klauzulą informacyjną, w tym 

z informacją o celu i sposobach przetwarzania podanych przez mnie danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia. 

 

 

 

 

(miejscowość, data)    (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
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