
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE (dla osoby niepełnoletniej) 

 

1. Akceptuję Regulamin konkursu plastycznego Czego możemy nauczyć się od żółwika Franklina?, 

ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Wierzchosławicach. 
 

2. Niniejszym wyrażam zgodę na udział syna/córki ………..………………………………………                  

w konkursie organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Wierzchosławicach. 
- oraz na przetwarzanie  danych osobowych  mojego dziecka  zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.833), w celach związanych  

z przeprowadzeniem konkursu: na stronie internetowej  biblioteki, dokumentach biblioteki, 

informacjach prasowych. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych 

osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich 

poprawiania lub usunięcia. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowany podczas rozdania nagród oraz  wykonanej pracy na stronie internetowej biblioteki  

w celu informacji i promocji oraz na dokumentacji opracowywanej przez bibliotekę. 

 

Czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 

.............................................................. 
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