
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48, 43-300 Bielsko-Biała, danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego:  

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

......................................................................................................................... 
(nazwa szkoły, klasa) 

 
dla celów związanych z organizacją i promocją konkursu plastycznego z okazji 100. rocznicy 
przyznania Polkom praw wyborczych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie 
konieczne dla wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
podanych danych i ich poprawiania. Administratorem danych jest Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Bielsku-Białej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

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

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

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 
nr 2016/679, zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48, adres e-mail: 
biblioteka@pbw.bielsko.pl, strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
adres e-mail: iod@pbw.bielsko.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celach związanych 
z organizacją i  promocją konkursu plastycznego z okazji 100. rocznicy przyznania 
Polkom praw wyborczych. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przekazywane wyłącznie 
odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub 
upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane przez okres trwania 
konkursu oraz przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, 
tj. 5 lat od roku następnego po dacie konkursu, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  


