
 

 

 

 
………………………………………………………..…… 

/imię i nazwisko dziecka/ 

………………………………………………………..…… 

/miejscowość i data/ 

………………………………………………………..…… 
/tel. kontaktowy do dziecka/ 

………………………………………………………..…… 
/tel. kontaktowy do opiekuna prawnego/ 

 

Zgłaszam moje dziecko …………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) do udziału w 

Warsztatach Animacji Filmowej „Poklatkowo”, w dniach 6 - 8 luty 2023 roku w godz. 9:00 – 12:00 w siedzibie MPBP w 

Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. W przypadku rezygnacji zobowiązuje się do poinformowania biblioteki (tel. 542802142) 

do 03 luty 2023 r. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Rypinie w celu niezbędnym do realizacji Warsztatów Animacji Filmowej „Poklatkowo” oraz promocji 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej 

chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Ja, niżej podpisana/y (zaznaczyć właściwe): 
 

Nie wyrażam zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka wizerunkiem na stronie 

www MPBP. 

 

Nie wyrażam zgody 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka wizerunkiem w lokalnej 

prasie 

 

Nie wyrażam zgody 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z dziecka wizerunkiem na 

Facebook. 

 

Nie wyrażam zgody 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w filmie animowanym wykonanym 

na Warsztatach Animacji Filmowej „Poklatkowo”. 

 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Warsztatach Animacji Filmowej „Poklatkowo” w dniach 6-8 luty 2023 w 

siedzibie MPBP w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. 

 

 

……………………………………..…………………………. 

/czytelny podpis opiekuna prawnego/ 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, adres kontaktowy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. 

Warszawska 20, 87-500 Rypin. 

2. Administrator danych  wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: odo@rypin.eu  lub pisemnie na adres siedziby administratora.          

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Warsztatów Animacji Filmowej „Poklatkowo”, promocji Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie 

oraz zachęcanie dzieci do wyrażania uczuć za pomocą artystycznych form wyrazu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do treści danych osobowych jej 

dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na 

podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu 

archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w wyżej 

wymienionych warsztatach prowadzonych przez MPBP. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich      

i organizacji międzynarodowych. 

mailto:odo@rypin.eu

