
………………………………………………………………………
                     (Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI WIZERUNKU
 (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika:

 ………………………………...................................................................poprzez umieszczenie

na  stronie  internetowej,  portalu  społecznościowym  Biblioteki  Publicznej  im.  Medarda
Downarowicza  w  Łochowie  w  celu  opublikowania  relacji,  reportażu  z  przedsięwzięcia
pt…………………………………………....................................................................................

Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałam  (em)  poinformowana  (ny),  że  zgoda  jest  
dobrowolna  i  w  dowolnym  czasie  może  być  cofnięta,  przez  złożenie  stosownego
oświadczenia  bezpośrednio w Bibliotece  lub kierując  korespondencję na adres  e  –  mail:  
biblioteka-lochow@bplochow.pl

..................................................................................................
                                                                                                                                 (Data i odpis właściciela danych lub opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
(dotycząca przetwarzania wizerunku)

Administrator

Administratorem  danych  osobowych  jest  Biblioteka  Publiczna  im.  Medarda  Downarowicza  w  Łochowie  
ul.  1 Maja 22, 07 – 130 Łochów, którą reprezentuje Dyrektor.  Dane kontaktowe do Administratora:  numer
telefonu:  (25) 675 02 60, adres e – mail: biblioteka-lochow@bplochow.pl

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy że na mocy art.  37 ust. 1 lit.  a)  RODO Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tę pełni Pan Marek
Cendrowski,  z  którym można kontaktować  się  telefonicznie  pod numerem 512 323 044 lub  pod adresem  
e – mail: iod@bplochow.pl  .

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie  wizerunku  oraz  innych  udostępnionych  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody
osoby, której dane dotyczą lub zgody opiekuna prawnego osoby nieletniej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu
opublikowania  na  stronie  internetowej  Biblioteki,  w  portalu  społecznościowym  relacji  lub  reportażu  
z przedsięwzięcia organizowanego przez Bibliotekę. 

mailto:iod@bplochow.pl


Informacja o wymogu podania danych osobowych

Wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku oraz innych udostępnionych w tym celu danych osobowych jest
dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna.

Prawa osób, których dane dotyczą

 Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 Dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania;
 Żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 Do sunięcia danych osobowych;
 Prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  na  niezgodne  z prawem

przetwarzanie jej danych osobowych.

Skorzystanie z przysługujących praw

W celu  skorzystania  ze  swoich  praw należy  skontaktować  się  z  Administratorek  kierując  korespondencję  
na  jego  adres  lub  w  formie  elektronicznej  na  adres  poczty:  biblioteka-lochow@bplochow.pl  
lub Inspektora Ochrony Danych na adres poczty: iod@bplochow.pl .
 
Okres przechowywania

Dane  w  postaci  wizerunku  lub  innych  udostępnionych  w  przyjętym  celu  danych  osobowych  będą
przechowywane do czasu realizacji przyjętego celu lub do cofnięcia zgody na jego publikowanie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami  danych  dotyczących  wizerunku  będą  goście  odwiedzający  stronę  internetową  Biblioteki,  osoby
zalogowane na portalu społecznościowym, współorganizatorzy przedsięwzięcia.

Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator  nie  będzie  przekazywał  zgromadzonych  danych  osobowych   do  Państw  trzecich  
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa.

                                                                                                                    W imieniu Administratora 
                                                                                                      Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łochowie

    ........................................................................................
          (Data i podpis właściciela danych lub opiekuna prawnego)
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