
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Ferie Zimowe   2023  organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Iłży  

 

Deklaracja  uczestnictwa  w zajęciach wakacyjnych 2023 

Dane osobowe dziecka/uczestnika zajęć*: 

 a) imię i nazwisko: ...................................................................................................... 

 b) wiek dziecka/uczestnika zajęć:  .............................................................................. 

 c) adres zamieszkania: ................................................................................................ 

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego składającego oświadczenie*/**: 

 a) imię i nazwisko: .................................................................................................. 

 b) adres zamieszkania: ............................................................................................ 

 c) telefon kontaktowy: ............................................................................................. 

Oświadczenie 

1. Niniejszym wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun* prawny na udział mojego dziecka/podopiecznego  

 ...................................................................... w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminną   Bibliotekę  
                           (imię i nazwisko  dziecka)  

Publiczną w Iłży. 
                                            

2. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań  zdrowotnych do udziału w zajęciach wakacyjnych. 

3. Oświadczam, że dziecko jest objęte ubezpieczeniem NNW. 

4. Po skończonych zajęciach moje dziecko/podopieczny będzie wracać do domu:** 

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

                             (należy określić sposób powrotu dziecka do domu – samodzielnie, lub kto odbiera - podać imię i nazwisko) 

 

6. Oświadczam, że zostałam/łem zapoznana/ny z Regulaminem  zajęć wakacyjnych organizowanych przez – Miejsko-

Gminną Bibliotekę  Publiczną w Iłży i w pełni akceptuję jego warunki. 

 

Iłża, dnia ..............................                  ................................................................ 

                                                                                   (czytelny podpis składającego zgodę, deklarację 

                                                                                                  oraz  oświadczenie) 

**  dotyczy rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu   Ferie zimowe 2023 organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Iłży  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Na podstawie 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 oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka  zawartych w deklaracji w postaci imienia i nazwiska, 

wieku, adresu zamieszkania w celach: 

a) uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży,  

b) kontaktowych.                                                               ………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

oraz umieszczeniu danych w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości na:  

o na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży,  

o na portalu społecznościowym Facebook,  

o na materiałach promocyjnych, w artykułach prasowych oraz reklamowych organizatora oraz pismach 

wewnętrznych,  

o we wszystkich wyżej wymienionych miejscach.  

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

Na podstawie 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 oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. 

zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że:  

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka  poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań 

krótkich filmików i umieszczenie ich w celach promocyjnych:  

o na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży,  

o na portalu społecznościowym Facebook,  

o na materiałach promocyjnych,   

o w folderach oraz albumach reklamowych, w artykułach prasowych oraz reklamowych organizatora oraz 

pismach wewnętrznych, 

o we wszystkich wyżej wymienionych miejscach.  

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały filmowe, wykonane podczas uczestnictwa w zajęciach nie naruszają 

moich dóbr osobistych/dóbr osobistych mojego dziecka. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach -  

elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.  

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

(data i podpis) 

Administratorem zebranych danych osobowych jest – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 4, 27-

100 Iłża. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Biblioteki lub e-

mail: mgbpilza@wp.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@pik.radom.pl 

mailto:mgbpilza@wp.pl

