Załącznik nr 2
do Regulaminu
I Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Tu i teraz… stąd jestem”

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Witosa 8
64-300 NOWY TOMYŚL, tel. 61 44 21 270, e-mail: info@bibliotekant.pl

2.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki związanych z
gromadzeniem zasobów dokumentujących przeszłość i dzień współczesny regionu, ochroną i promowaniem
jego dorobku, tradycji i kultury, tj. w celach naukowych, edukacyjnych lub innych niekomercyjnych
(publikacje tradycyjne lub internetowe, konkursy, wystawy, prezentacje multimedialne i filmowe, galeria
internetowa itp.) na warunkach uznanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym
Tomyślu za celowe i stosowne z respektowaniem praw autorskich i ze wskazaniem źródła ich pozyskania.

3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

4.

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane na podstawie umowy powierzenia podmiotowi świadczącemu
usługi związane ze wsparciem informatycznym.

5.

Poza powyższym udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane
osobowe nie będą też przekazywane do państw trzecich.

6.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania ofiarowanych materiałów w
zbiorach Ośrodka Wiedzy o Regionie.

8.

W budynku MiPBP w Nowym Tomyślu przy ul. Witosa 8 zainstalowany jest monitoring wizyjny, w związku z
tym przetwarzane są także Pani/Pana dane wizerunkowe.

9.

Pani/Pana dane wizerunkowe przetwarzane być mogą także w związku z organizowaniem przez MiPBP oraz
jej filie wydarzeń kulturalnych edukacyjnych (np. wystaw i prelekcji), utrwalanych za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy w/w rozporządzenia
do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
11. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani / Pan kontaktować z
inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: iod@bibliotekant.pl.

………………………………………….
(podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia badań społeczno-historycznych dotyczących ziemi
nowotomyskiej i prezentacji przekazanych materiałów określonych szczegółowo w punkcie 2 Klauzuli Informacyjnej (RODO)
………………………………………….
(podpis)
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