Załącznik nr 1
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania

pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy I-II):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
(Podpis opiekuna

podpis dyrektora )

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania

pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy III-IV):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
(Podpis opiekuna

podpis dyrektora )

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania

pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy V-VI):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
(Podpis opiekuna

podpis dyrektora )

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania

pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy VII-VIII):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
(Podpis opiekuna

podpis dyrektora )

Załącznik nr 2
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Wykaz książek-lektur szkolnych obowiązujących w etapie gminnym.

Klasy I- II
 Adam Bahdaj – „Pilot i ja”
 Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka”
 Julia Duszyńska – „Cudaczek-wyśmiewaczek”
Klasy III- IV
 Krystyna Drzewiecka – „Piątka z Zakątka”
 Tove Jansson – „Zima Muminków”
 Ewa Nowak – „Pajączek na rowerze”
Klasy V- VI
 Kornel Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”
 Lucy Maud Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza”
 Seweryna Szmaglewska – „Czarne Stopy”
Klasy VII- VIII
 N.H. Kleinbaum - „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
 Małgorzata Musierowicz - „Opium w rosole”
 Henryk Sienkiewicz - „Quo vadis”

Załącznik nr 3
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Biblioteka Publiczna
im Jana Brzechwy w Paczkowie ul. Słowackiego 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. nazwa szkoły i klasy,
c. imiona rodziców lub opiekunów prawnych
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w
mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i
kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia
ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

Załącznik nr 4
DO REGULAMINU III Konkursu Pięknego
Czytania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Oświadczam, że: udzielam Bibliotece Publicznej im.Jana Brzechwy w Paczkowie z siedzibą w Paczkowie
ul. Słowackiego 7 zwanej „Upoważnionym”, bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w
sposób określony w niniejszym oświadczeniu, wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
realizacji III Konkursu Pięknego Czytania .
Niniejsza zgoda upoważnia w/w Bibliotekę do rozpowszechniania Wizerunku w celach promocyjnych
poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu
zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych.
Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w
niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych
do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne
tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez
moją osobę.
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony
może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody
na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych osobowych dla
celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r:
imię i nazwisko dziecka: …………………………...................................................,
imię i nazwisko opiekuna:…….…………………………...................................................,
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie do dostępu, aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich
przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Udzielenie zgody wskazanej niniejszego oświadczenia następuje
nieodpłatnie. Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do brania udziału w wydarzeniach
organizowanych w bibliotece.

……………………………………………………
(Data i czytelny podpis)

