
AKADEMIA MALUCHA, 

          CZYLI  BRZDĄC W BIBLIOTECE 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w grupach zabawowych „Akademia Malucha, czyli brzdąc w 

bibliotece”, które organizuje Gminna Publiczna Biblioteka w Godowie dla dzieci w wieku 8-36 miesięcy oraz 

ich rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o 

ochronie danych osobowych. 

Imię i Nazwisko dziecka.........................................................................Data urodzenia…..……............. 

Imię i Nazwisko (opiekuna prawnego)....................................................................................................... 

Numer telefonu opiekuna prawnego........................................................................................................... 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na telefoniczne poinformowanie mnie o zachodzących zmianach 

podczas organizacji zajęć „„Akademia Malucha, czyli brzdąc w bibliotece” (zmiana terminu zajęć, zmiana 

godziny rozpoczęcia itp.) 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego i mojego dziecka (tj. w formie zdjęć, filmów)                     

w związku z organizowanymi zajęciami bibliotecznymi, na: 

 stronie internetowej GBP w Godowie www.biblioteka.godow.pl,        tak/nie 

 w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube)                                  tak/nie 

 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, a także na terenie jej filii        tak/nie 

 w prasie lokalnej  (m.in. Jesteśmy, Nowiny Wodzisławskie)                        tak/nie 

 

Wyrażam zgodę na wielkokrotne, nieodpłatne eksponowanie i publikowanie własności intelektualnej 

mojego dziecka (tj. prac, rysunków itp.) powstałych podczas zajęć w celach promocyjnych Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Godowie. 

1. Na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie www.biblioteka.godow.pl            tak/nie*  

2. Na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube)                       tak/nie* 

3. W prasie lokalnej (np. Jesteśmy, Nowiny Wodzisławskie)                                                                     tak/nie*                                                     

4. W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie oraz na terenie jej filii.                                    tak/nie* 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am  poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym Administratorem) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie,    

ul. 1 Maja 18, 44-340 Godów, tel. 32 47 27 070, e-mail: kontakt@bibliotekagodow.pl 

2. W placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych  

z ochroną danych poprzez adres e-mail: biuro@bhpjanicki.pl. lub korespondencyjnie na adres Administratora. 

3. Podane dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

zajęć bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie oraz na terenie jej filii. Wizerunek będzie 

przetwarzany w celu informacji i promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, określony w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt GBP w Godowie. Wizerunek oraz prace intelektualne będą przetwarzane do momentu  wycofania 

zgody. 
5. Podstawą przetwarzania moich danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w spotkaniach organizowanych przez 

GBP w Godowie na terenie biblioteki. 

7. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz mojego dziecka podanych na potrzeby 

organizowanych zajęć, ich usuwania, ograniczania przetwarzania oraz przenoszenia. Przysługuje mi także prawo do 

wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-  

193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uznam, że zostało naruszone prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

9. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. 
 

 
 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas zajęć. 

 

 

Godów, .....................................                           ..................................................... 

         data                                                 podpis opiekuna prawnego 

 

http://www.bibliotekagodow.pl/
mailto:biuro@bhpjanicki.pl

