
Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na mój udział w XLII  Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym « Józef Ignacy 

Kraszewski  – jego życie i dzieło » i akceptuję jego regulamin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 

Romanowie moich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia w celach 

organizacyjnych i promocyjnych Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego  

" Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło ».  

……………………………………………………….. 

                    (data i podpis)                           

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie 

przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie mojego wizerunku, 

utrwalonego na potrzeby Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego « Józef Ignacy Kraszewski 

– jego życie i dzieło ». Zgoda uprawnia do wykorzystania i rozpowszechniana wizerunku 

dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz 

prasowy), bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych 

i promocyjnych dotyczących niniejszego wydarzenia.  

……………………………………………………….. 

                    (data i podpis)                        

Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu 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), jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z siedzibą w 

Romanów 25, 21-518 Sosnówka (nr tel. 833793014, e-mail 

muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl) 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dorota Demianiuk, e-mail 

muzeum_kraszewskiego.rodo@op.pl . 3.  

Dane osobowe Pani/Pana  przetwarzane będą w celu organizacji i promocji Wojewódzkiego 

Konkursu Czytelniczego « Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło » na podstawie art. 6 

ust.  1  lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 

r. Dane osobowe Pani/Pana będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom 

upoważnionym z mocy prawa. 



4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania 

lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, 

określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

 wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na  zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania 

danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości udziału Pani/Pana 

w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym « Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło » 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 

13Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679z  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). 

……………………………………………………….. 

(data i podpis ) 

*niepotrzebne skreślić  

 


