
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie 

pt STEFAN KNAPP - 1921-2021

1.  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/moich danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich):

……………………………………………………………………………………………..

w postaci imienia, nazwiska, szkoły, klasy

(Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w konkursie)

 2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na umieszczenie danych osobowych mojego 
dziecka/moich danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) w postaci wizerunku, 
imienia, nazwiska, osiągnięcia w konkursie STEFAN KNAPP – 1921-2021 na stronie 

domowej Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz mediach społecznościowych Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej.

                                              ………………………………………………………………

                                                                      podpis rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

*prawidłowe zaznaczyć

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. T. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, tej.: 84 686 27 33.
2. Prawidłowość przetwarzanych danych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, adres e-mailowy: 
iod@bilgorajski.pl
3. Dane uczestnika będą przetwarzane w związku z wzięciem udziału w w/w konkursie na podstawie udzielonej
zgody.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji promocji wydarzenia lub Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej.
7. Maja Państwo prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych, prawo  do  żądania  sprostowania danych,
ograniczenia  przetwarzania,  usunięcia  danych,  złożenia  sprzeciwu  wobec  faktu  ich  przetwarzania,  prawo  do
cofnięcia wyrażonej zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.  Podanie  przeze  mnie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  brak  zgody  skutkować  będzie  brakiem
możliwości udziału w wydarzeniu.
9.Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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