
 
 
 
 
 
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO DYKTANDA POWIATOWEGO 
O TYTUŁ „WIERUSZOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII” 

 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………………................................ 

Miejsce zamieszkania (miejscowość)  

……………………………………………………………………………………………………………. 

Jestem osobą pełnoletnią (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź” 

 TAK  

 NIE  

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Dyktanda Powiatowego o tytuł 

„Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2021”, spełniam warunki udziału i akceptuję zapisy 

regulaminu. 

 
 
 

……………………….……………………………………………    
Data i czytelny podpis uczestnika 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam      zgodę      na      przetwarzanie       przez       Miejsko-Gminną       Bibliotekę       
Publiczną  w  Wieruszowie  podanych powyżej  danych osobowych w  celu związanym  
z organizacją i przeprowadzeniem w/w dyktanda.  

 
…………………………………………………… 
                 Data i czytelny podpis uczestnika 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA 

 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Reymonta w Wieruszowie 
w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska, w szczególności na umieszczenie ich na stronie 
internetowej www.mgbp-wieruszow.pl oraz na profilach Biblioteki na portalach 
społecznościowych w celach promocyjnych. 

 

 
…………….….............................................................. 

                       Data i czytelny podpis uczestnika 

 
  



 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie  z  rozporządzeniem   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679   z   27.04.2016   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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, adres ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów,  

tel. 62 78 41 621 reprezentowana przez Dyrektora; 

2) z inspektorem ochrony danych Markiem Walczakiem można kontaktować się pisząc na adres email: 

iod@mgbp-wieruszow.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach 

wymienionych w powyższych zgodach; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. Dane osobowe uczestników 

dyktanda mogą zostać przekazane Powiatowi Wieruszowskiemu/ Starostwu Powiatowemu 

w Wieruszowie. 

5) dane osobowe będą przetwarzane do  czasu  wycofania zgody,  a  w  przypadku  danych  zebranych  

w formularzu zgłoszenia do dyktanda powiatowego o tytuł „Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2021” 

okres ten będzie wynosił maksymalnie 5 lat od daty zakończenia projektu. 

6) ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 

udziału Państwa dziecka w projekcie. 

9) Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

 

mailto:iod@mgbp-wieruszow.pl

