
Dział Edukacji Nauki i Badań                   EN-0701-1/19 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego) 

…………………………………………………………………………………………………. 

w zajęciach pt.……………………………………………………………………………...  

organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej w Krakowie i akceptuję go w całości. Tym samym 

wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka (podopiecznego) przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Krakowie w celach promocyjno-informacyjnych 

i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy 

zgodnie z przepisami prawa.  

2. Utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka 

(podopiecznego) w zakresie wskazanym w Regulaminie Imprez 

http://www.rajska.info/biblioteka/regulaminy/41-regulamin-imprez.html. 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków. Nie przewiduje się 

przekazywania danych osobom trzecim. 

2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do uczestnictwa 

w zajęciach oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo 

dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich 

danych oraz wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

 

 

 

 

………………............................................................ 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rajska.info/biblioteka/regulaminy/41-regulamin-imprez.html
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