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Karta zgłoszenia do konkursu „Zaprojektuj robota przyszłości” 
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................................................................... 

2. Wiek uczestnika:................................................................................................................................ 

3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………………………. 

4. Telefon rodzica/opiekuna prawnego:................................................................................................ 

5. E-mail rodzica/opiekuna prawnego:.................................................................................................. 

6. Nazwa pary (należy wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik tworzył swój projekt w parze z innym 

dzieckiem):......................................................................................................................................... 

 
 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż jestem autorem/-ką projektu robota zgłoszonego przeze mnie do 
konkursu “Zaprojektuj robota przyszłości” 

 
 

 

…………………………………………….. 
podpis uczestnika         

 

Rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego: 
 
 

o  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych uczestnika (imię i nazwisko, wiek) oraz rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika niepełnoletniego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przez 
administratora danych - Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. 

o Wyrażam zgodę na opublikowanie danych uczestnika (imię i nazwisko, wiek) na stronach 
internetowych organizatora, w lokalnych portalach internetowych i regionalnych mediach. 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 
13 i 14 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, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. 
Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych 
informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich 
konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy 
Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych organizatora 
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przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w 
Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres 
przechowywanie w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu 
akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko 
uczestnika, wiek, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są 
przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie 
wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo 
żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik 
oraz rodzice/opiekuni prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, 
rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują 
właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo 
wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Agata Kozłowska, 
tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl 
 
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google 
administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat. 

 
 
 
 
 
 

………………………………..                                                                                              ………………………………………….……………. 
  miejscowość, data                                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 


