
ZGODA NA 

          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja, ___________________________________________, PESEL ______________________,  

                                            (imię i nazwisko) 

działając jako przedstawiciel ustawowy mojego dziecka ________________________________________ , 
               (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci imienia i nazwiska 

oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas wydarzeń (dalej: „Wydarzenie”), organizowanych 

przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy z siedzibą przy al. Solidarności 90, 01-003 

Warszawa („Administrator Danych”) w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we 

wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących Wydarzenie lub działalność statutową 

Administratora Danych, w tym na stronie internetowej www.bpwola.waw.pl oraz portalach 

społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat.  

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych, 

co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody. 

                                                                                                                                                 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.         

 

 

 

______________________________________ 

(data i  podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO − informujemy, że:  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani danych osobowych jak również danych osobowych 

Pani/Pana dziecka, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy z siedzibą przy  

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa („Administrator Danych”). 

 

I. Dane kontaktowe Administratora Danych 

Z Administratorem Danych można skontaktować się pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy z siedzibą przy al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.  

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem 

e-mail: iod@bpwola.waw.pl lub telefonicznie 22 838 37 91 

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:  

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.  

 

http://www.bpwola.waw.pl/


 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. udziału Pani/Pana dziecka w wydarzeniach, które odbędą się na terenie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy  

Wola  m. st. Warszawy (dalej: „Wydarzenie”); 

1. rozpowszechniania przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy  (dalej: „Biblioteka”) 
wizerunku Pani/Pana dziecka, utrwalonego podczas Wydarzenia, w szczególności we wszelkich 
materiałach informacyjnych oraz promujących Wydarzenie lub działalność statutową Biblioteki, w tym na 
stronie internetowej www.bpwola.waw.pl oraz portalach społecznościowych Biblioteki przez  
okres 5 lat. 

 

IV. Prawo do cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@bpwola.waw.pl lub na 

adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

V. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe 

można żądać ich usunięcia);  

4. prawo do przenoszenia danych;  

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie pod adres email: iod@bpwola.waw.pl 

lub udać się do siedziby Administratora Danych.  

VI. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

 

http://www.bpwola.waw.pl/
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