
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

dla uczestników wydarzenia pn. „Mała książka wielki człowiek – to lubię”.  

Szanowni Państwo, 

Wydarzenie pn. „Mała książka Wielki człowiek – to lubię”, organizowane przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniach 22 maja – 29 maja 
2019 r. polega na wykonywaniu przez zainteresowanych zdjęć przy wystawie zewnętrznej 
dostępnej przed Biblioteką przy ul. Gdańskiej 100/102 (na skwerze od ul. Kopernika). 
Wystawę pt. „Raz dwa trzy – czy ta my” przygotował Instytut Książki w ramach akcji „Mała 
książka  - wielki człowiek” (http://wielki-czlowiek.pl/inauguracja-mobilnej-wystawy-raz-dwa-
trzy-czy-ta-my/ ) 

Udział w tym wydarzeniu polega na wykonaniu przy wystawie zdjęcia przez osobę 
pełnoletnią własnym sprzętem i przesłanie zdjęcia na adres poczty elektronicznej Biura 
Promocji WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego promocja@wbp.lodz.pl. Będzie to równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na upublicznienie zdjęcia na stronach internetowych prowadzonych 
przez Bibliotekę, w tym na profilu WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego na Facebooku, na 
profilu serwisu Łódzkie Czyta. Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody książkowe o 
czym poinformujemy poczta elektroniczną.  

Na zdjęciu może znajdować się osoba dorosła lub osoba dorosła (rodzic, rodzice, 
opiekunowie dziecka) wraz z dzieckiem (dziećmi). Nie będą przyjmowane zdjęcia na których 
znajdują się tylko dzieci.  

Wystawa adresowana jest dla dzieci do lat 10 oraz ich rodziców i opiekunów.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; 90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102. 

2. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO). 
3. Zgoda na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolna. Osoba, której dane dotyczą, 

ma prawo dostępu do swoich danych, łącznie z prawem uzyskania ich kopii, jak też 
prawo sprostowania danych i ograniczenia ich przetwarzania - na zasadach 
określonych w rozporządzeniu (UE) 679/2016 (RODO). 

4. Zdjęcia niezakwalifikowane do publikacji będą niezwłocznie usuwane. Zdjęcia 
opublikowane będą publikowane bezterminowo, chyba że nastąpi odwołanie zgody. 
Uczestnik ma prawo odwołanie zgody na publikowanie zdjęcia w każdej chwili  (ale 
przetwarzanie do czasu odwołania zgody będzie legalne). Zgodę można odwołać, 
pisząc na adres promocja@wbp.lodz.pl,  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iodo@wbp.lodz.pl.  
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