Deklaracja uczestnictwa
w Dyskusyjnym Klubie Książki
działającym przy Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
(w skrócie DKK)

Nazwa Klubu DKK:
…..................................................................................…………………….........................................................
Dane klubowicza:
…..................................................................................…………………….........................................................
(imię i nazwisko)

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

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

(wiek - w przypadku zapisu do DKK dla dzieci i młodzieży)

(numer telefonu/ adres e-mail)

INFORMACJA
administratora danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w deklaracji i wizerunku utrwalonego w związku z
działalnością w DKK, jest Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Częstochowie,
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 360-61-18, e-mail
sekretariat@biblioteka.czest.pl, zwana dalej biblioteką.
2. We wszystkich sprawach, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych z siedzibą w bibliotece, tel. (34) 360-61-18 wew. 28, e-mail
inspektor@biblioteka.czest.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych bezpośrednio z działalnością w DKK. W
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku będzie on użyty w celu promocji biblioteki, między
innymi poprzez umieszczenie go w jej witrynie internetowej.
4. Biblioteka nie przekaże nikomu Państwa danych osobowych, chyba że za Państwa zgodą będą one publikowane
na stronie internetowej biblioteki, a tym samym ogólnie dostępne.
5. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu ich przydatności do wypełniania celów opisanych w p.3
niniejszej informacji. Dane te mogą zostać usunięte również niezwłocznie na wniosek ich właściciela lub po
upływie roku kalendarzowego od wypełnienia deklaracji, w przypadku braku aktywności w DKK, i w zakresie
jaki został w niej podany.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia lub
wycofania zgody na przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z ich przetwarzaniem oraz do ich usunięcia.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w DKK.

OŚWIADCZENIE
uczestnika DKK
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
• zapoznałam/em się z informacjami przekazanymi mi w tym dokumencie i są one dla mnie w pełni zrozumiałe;
• zapoznałam/em się z regulaminem DKK;
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji;
• wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie wizerunku.

.........................................……………………….............………………….....…
(data i czytelny podpis klubowicza lub rodzica/opiekuna klubowicza)

