
 
 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją 

ferii zimowych „Ferie zimowe z Biblioteką” na terenie Biblioteki w Strzelcach Krajeńskich 

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA i 

WSPÓŁADMINISTRA- 

TORA 

Administratorem danych osobowych: 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach 

Krajeńskich przy ul. Strzeleckiej 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie 

(Biblioteka SK), tel. 95 7632887, e-mail: biblioteka@strzelce.pl,  w 

zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej 

dokumentacji pisemnej;  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA,  

WSPÓŁADMINISTRA- 

TORA 

I DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Z administratorem - Kierownikiem Biblioteki, można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z 

wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych 

pod adresem: kontakt@smart-standards.com albo pod numerem tel. 

+48 602 24 12 39 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. 

 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane oraz/lub dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego  

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z 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 takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z 

organizacją Ferii w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzelce 

Krajeńskie i przetwarzaniem takich danych jak imię, nazwisko, telefon 

oraz adres Pana/Pani dziecka oraz Pana/Pani jako Rodzica/Opiekuna 

Prawnego. 

ODBIORCY DANYCH 

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane. 

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego mogą być udostępnione podmiotom: 

• służbom; organom administracji publicznej; sądom  

i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym 

podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych;  

• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym 

interes prawny; 
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• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym 

interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem 

uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 

• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, 

statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po 

wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, 

która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane 

dotyczą; 

przez: 

• Dyrektora Biblioteki podmiotom uprawnionym w trybie 

indywidualnych zapytań;  
 
Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego mogą 

być udostępnione stronom postępowań administracyjnych 

prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania 

administracyjnego, których jest Pan/Pani i/lub Pana/Pani podopieczny 

stroną/stronami lub uczestnikiem/uczestnikami w trybie udostępnienia 

akt tych postępowań. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z 

klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt 

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki na podstawie przepisów 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67) i przechowywane lat 10. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-

193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w 

szczególności dyrektywy RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA


 
…………………………......................................... 
Miejscowość, data 

 
............................................................... 
Imię i nazwisko  uczestnika 

 

 
 

 
ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  i d w związku z art. 7 ust. 
1 i 2 oraz 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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, z późn. zm., zwane RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/ mojego dziecka zamieszczonych w zgłoszeniu w związku z udziałem w zajęciach 
organizowanych podczas ferii na terenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach 
Krajeńskich. 
 
 
 
 …………………………..............                                                      ................................................................................. 
   Miejscowość, data                                                    imię i nazwisko  ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych 

Biblioteki 
  

 

 ….…………………………… 

          Data i miejsce 

Na podstawie art. 40 ust. 2 punkt f RODO oraz tzw. motywami w preambule RODO (motywy 

10, 58, 71, 76) ja, niżej podpisana / podpisany*  

………………..……………………………………………….………………………………………… 
imię, nazwisko,                                           adres 

 

niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego 

 

............................................................................................................... 
imię i nazwisko 

 

 w zakresie wizerunku w postaci fotografii, fotografii cyfrowej, filmu w formie pliku 

multimedialnego / cyfrowego przez  

 

 

 (pieczęć Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie) 

w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich, prowadzonej za pośrednictwem: 

● gazetki/ tablicy Biblioteki SK 

● strony internetowej Biblioteki SK 

● mediów społecznościowych prowadzonych przez Bibliotekę SK   (tj. Facebook, 

Twitter, itp.).  

 

 

 

…….………………………………………… 

czytelny podpis Rodzica /Opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 


