
KARTA UCZESTNICTWA 

W  GMINNYM  

PROJEKCIE MULTIMEDIALNYM  
 

 

 
 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………... 

Adres …………………………………………………………………… 

Telefon, E-mail ………………………………………….……………... 

Tytuł pracy  …………………………………………………….……… 

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  oraz na wykorzystanie mojego wizerunku 

i pracy projektowej, przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale z siedzibą przy ul. Suszyckich 13,  

36-040 Boguchwała, w związku z moim uczestnictwem w Gminnym Projekcie Multimedialnym „Senior da radę…” 

dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem 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 zwanego 

dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)” oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 
 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale z siedzibą  

przy ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych mogę kontaktować się z Dyrektorem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Boguchwale, e-mail: dyrektor@gbp.boguchwala.pl  

3. Moje dane osobowe oraz mój wizerunek będą przetwarzane i upubliczniane w środkach masowego przekazu:  

w Internecie – portal Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl, strona internetowa GBP w Boguchwale 

www.gbp.boguchwala.org.pl, Facebook GBP w Boguchwale https://www.facebook.com/bibliotekaboguchwala,  

a także w wydawnictwach regionalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, Biuletynie Samorządowym 

Miasta i Gminy Boguchwała „Wiadomości Boguchwalskie” oraz w „Podkarpackim Informatorze Kulturalnym”, 

wyłącznie w celu realizacji i promocji projektu. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności, wynikającej z wymienionych powyżej celów 

przetwarzania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

5. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebym mógł/mogła wziąć udział  

w projekcie. 

6. Mam prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Moja praca projektowa będzie wykorzystana w środkach masowego przekazu: w Internecie – portal Gminy 

Boguchwała www.boguchwala.pl, strona internetowa GBP w Boguchwale www.gbp.boguchwala.org.pl, Facebook 

GBP w Boguchwale https://www.facebook.com/bibliotekaboguchwala, w wydawnictwach regionalnych GBP  

w Boguchwale, „Wiadomościach Boguchwalskich” oraz w „Podkarpackim Informatorze Kulturalnym”, jak również 

dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Gali Konkursowej oraz spotkań edukacyjnych. 

 

 

 

 

…………………………………… / …………………….…              …… ……..………………………………..……....    

    MIEJSCOWOŚĆ                               DATA                                      PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  
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