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KLAUZULA INFORMACYJNA  do karty zgłoszeniowej „Bibliotekarz Roku 2022”  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. J. 
Piłsudskiego 12; 

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w MBP w Radomiu jest 
Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: iod@mbpradom.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit a 
RODO) w celu zgłoszenia kandydata w konkursie organizowanym przez MBP w 
Radomiu na „Bibliotekarza Roku 2022” i przesłanie  poprzez formularz zgłoszeniowy 
do MBP w Radomiu;  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych 
pracowników administratora danych; 

5. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji celu , do którego zostały 
pozyskane lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody. Potem 
Państwa dane zostaną usunięte;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem;

7. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa A. i 
Andrzeja S.  Załuskich w Radomiu 26-600, przy ul. J. Piłsudskiego 12, moich danych 
osobowych: imię i nazwisko w celu zgłoszenia  kandydata w konkursie organizowanym przez 
MBP w Radomiu na  „ Bibliotekarza Roku 2022” poprzez formularz zgłoszeniowy, zgodnie z 
wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o możliwości wycofania udzielonej 
zgody  w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody  nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.                        

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

                                                                                          Data i podpis   
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