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Zgoda na przetwarzanie danych

Nowy Sącz, 22.09.2018
Tarnów, 29.09.2018
Kraków 06.10.2018
Chrzanów 13.10.2018
Nowy Targ 20.10.2018
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją
dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą poniżej
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na
opisanych poniżej warunkach dla potrzeb realizacji projektu

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku
utrwalonego podczas trwania projektu na warunkach
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
opisanych poniżej dla potrzeb informacyjnych i
promocyjnych organizatora projektu i jego partnerów

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz reprezentowana przez
Dyrektora, e-mail: pbwnowysacz@onet.pl, tel. (18) 443 70 67. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb realizacji
projektu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane będą do momentu ustania celu ich
przetwarzania, tj. do zakończenia projektu oraz w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe nie
podlegają profilowaniu i będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo: żądania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; do przeniesienia swoich
danych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania jego danych
osobowyc zgodnie z właściwymi przepisami. Wszelkie informacje dotyczące procedur przetwarzania i ochrony danych
osobowych można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, mailowo pod adresem
iod@pbwnowysacz.pl lub telefonicznie pod numerem (18) 443 70 67.
ZGODA NA WYKORZYSTNIE WIZERUNKU: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów
zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas trwania projektu „Ciemności Kryją Ziemię” przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu w środkach przekazu Biblioteki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego oraz partnerów projektu, w tym w Internecie (na stronach oraz w portalach społecznościowych). Mój
wizerunek zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji projektu oraz działań Biblioteki, Urzędu i
Partnerów oraz dla potrzeb archiwalnych biblioteki. Dla wyżej wskazanych potrzeb mój wizerunek może być w różny
sposób przetwarzany (w tym elektronicznie), kadrowany i komponowany, a także zestawiany z wizerunkami innych
osób, uzupełniony komentarzem towarzyszącym, a nagrania filmowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane i dodawane do innych materiałów realizowanych w wyżej wskazanych celach. Niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek nie może być użyty w formie lub
publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych

