Załącznik 1
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego
w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonu Torpedy 47,
kod pocztowy 02-495, email: sekretariat@bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej
iod@bpursus.waw.pl lub pisemnie, pod adresem Biblioteki.
3. Uczestnikom gry przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia a także prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Korzystanie
z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Organizator powierza ich
przetwarzanie, w celu i w zakresie określonym przez Organizatora, m.in.
usługodawcom świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom
świadczącym usługi informatyczne, fotografom itp. w celach i w zakresie określonym
przez Bibliotekę.
5. Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w serwisie www lub w mediach
społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym
w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak
w Unii Europejskiej.

Przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia
1. Dane osobowe czytelnika przystępującego do gry (w przypadku niepełnoletniego
uczestnika – również dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego) przetwarzane
są w celu organizacji gry (w tym naliczania punktów, kontaktowania się
z uczestnikiem itp.), wyłonienia i ogłoszenia laureatów oraz opublikowania listy

laureatów (w zakresie imię, nazwisko, wiek, liczba zdobytych punktów i zajęte miejsce)
w serwisie www Biblioteki, w profilach Biblioteki w mediach społecznościowych,
w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestnika jest zgoda uczestnika konkursu
a w przypadku niepełnoletnich uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w grze.

3. Dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku
od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego
przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na
rozpowszechnianie wizerunku. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłużej
w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii
działalności Biblioteki, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Biblioteki.
4. Dane osobowe czytelnika przystępującego do gry przetwarzane są również w celu
oznaczenia autorstwa nadesłanych prac konkursowych. Podstawą prawną takiego
przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa autorskiego.

Dane będą przetwarzane w tym celu przez Bibliotekę do czasu uznania, że nie są dłużej
przydatne do celu, w jakim zostały zebrane.

Przetwarzanie wizerunku uczestnika
1. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród mogą być wykonywane
fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu tych spotkań oraz
informowania o działalności Biblioteki i promowania jej, w tym fotografie i nagrania
zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestników gry.
2. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes
Biblioteki, którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz

dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno
w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału
w niej.
3. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego
udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
4. Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się
w oparciu o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na
fotografii lub nagraniu a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna
prawnego. Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii
i nagrań wideo zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.
5. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym
czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu
wycofania zgody.
6. Biblioteka dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie
przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny,

naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby
utrwalano lub rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy

o kontakt z koordynatorem gry, osobą prowadzącą spotkanie lub fotografem.
Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby
będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do
celów dokumentalnych.
7. Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach
od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów
archiwalnych w interesie publicznym.

Przetwarzanie wizerunków prezentowanych na zdjęciach zgłoszonych do
konkursu
1. Dane osobowe w postaci wizerunków osób fizycznych występujące na zgłoszonych do
konkursu zdjęciach przetwarzane są na podstawie zgody tych osób lub na podstawie
uzasadnionego prawnie interesu uczestnika konkursu (autora zdjęcia), jakim jest
udział w konkursie.
2. Autor pracy zobowiązany jest zebrać i dostarczyć organizatorowi zgody na
rozpowszechnianie wizerunków osób występujących na zdjęciu, jeżeli jest to
wymagane przez obowiązujące przepisy, w szczególności art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, jednak nie wpływa to na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody jest
równoznaczne z zaprzestaniem rozpowszechniania zdjęcia, nie wpływa jednak na
dostępność już rozpowszechnionych zdjęć.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie występującej na zdjęciu
przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na jej szczególną sytuację.
Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych
w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
5. Dane zostaną usunięte gdy zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu dalszego
rozpowszechniania zdjęcia, lub po złożeniu żądania usunięcia danych, pod warunkiem,
że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania
np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udziałem
w konkursie lub korzystaniem z nagrodzonej pracy.
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz
Biblioteki, w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez Bibliotekę

