
Załącznik Nr.3 do Regulaminu Zajęć Wakacyjnych 2022 organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Iłży  

 

 

                                                                       Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r ) informuje ,iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży ul. 
Warszawska 4, 27-100 Iłża, tel.: 48 341 22 55. 

2. W miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych 
-Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży ,ul. Warszawska 4, 27-100 Iłża oraz  adres: iod@pik.radom.pl 

3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodę oraz z 
regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody 
rodzica /opiekuna prawnego ,do celów promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art.6 ust. 1 lit. a RODO  oraz art. 81 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystania 
wizerunku. 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 
momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału 
w zajęciach wakacyjnych . Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka do 
celu wskazanego w punkcie 3. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka 
powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania zajęć wakacyjnych w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Iłży. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu 
wycofania zgody , którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora 
danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mailto:iod@pik.radom.pl

