Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………….............................
Telefon ……………………………………………………………………………………………
Autor i tytuł zaproponowanej książki ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów art.13 Rozporządzenia 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 RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
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Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja z siedzibą w
Oleśnicy przy ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica reprezentowana przez Dyrektora, tel. 533-351-410, adres email:
sekretariat@bibliotekaolesnica.pl .
W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych za pomocą adresu meksoft@vp.pl.
Dane osobowe podane przez uczestnika Plebiscytu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia
Plebiscytu, publikacji informacji o laureatach Plebiscytu w mediach oraz w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej
przepisami rozporządzenia RODO,
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ist.1 lit. e w interesie publicznym jakim jest :
4.1 umożliwienie uczestnikom Plebiscytu wzięcia w nim udziału,
4.2 umożliwienie przeprowadzenia Plebiscytu,
4.3 opublikowanie informacji o laureatach,
4.4 archiwizację dokumentów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Plebiscytu,
powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością
statutową.
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez
czas określony w tych przepisach.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
8.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.2 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
8.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Plebiscytu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

