REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO
GMINNEJ B1BLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRUŻBICACH
§1
Organizator
1. Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach, zwany dalej
Konkursem, organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach.
§2
Cel konkursu
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się
znakiem firmowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach.
2. Logo ma składać się z symbolu oraz logotypu (stylizacji literowej) słów: Gminna
Biblioteka Publiczna w Drużbicach.
3. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych,
korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów
informacyjnych a także wszelkich innych materiałów
i dokumentów
wydawanych przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Drużbicach w formie tradycyjnej
i elektronicznej.
4. Informacje o Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach – będącej jednocześnie
Gminną Instytucją Kultury dostępne są na stronie: www.gik.druzbice.pl
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest mieszkańców gminy Drużbice, spełniających
i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie i złożenie wraz z pracami
konkursowymi karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem ( według załączonego
wzoru – załącznik nr 1 ) dostępnej na stronie internetowej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Drużbicach www.gik.druzbice.pl
3. W przypadku udziału w konkursie osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny
dziecka biorącego udział w konkursie zobligowany jest do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku poprzez podpisanie i
dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeniowej z oświadczeniem ( według
załączonego wzoru – załącznik nr 2 ) dostępnej na stronie internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Drużbicach www.gik.druzbice.pl
4. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
Konkursu.

§4
Konkurs
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu logo dla potrzeb Gminnej
Biblioteki Publicznej w Drużbicach. Projekt logo musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol,
b) składać się z nazwy instytucji, jej skrótu lub znaku graficznego kojarzącego się z
instytucją kultury
c) budzić dobre skojarzenia z Gminną Biblioteką Publiczna w Drużbicach będącą
jednocześnie Gminną Instytucją Kultury,
d) być oryginalny,
e) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania,
f) być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny.
g) być czytelny w wersji kolorowej i czarno-bialej.
2. Projekt logo powinien zawierać wersję kolorową (dopuszczalne jest użycie
maksimum czterech kolorów) i czarno białą znaku. Projekt powinien być dostarczony:
- w formie rysunku lub grafiki na papierze,
- i w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD lub pendrive)
jako pliki JPG lub PDF i w formacie wektorowym, wszystkie pliki powinny być zapisane w
rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty
jakości i proporcji.
3. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników, nie
dopuszcza się do konkursu prac zbiorowych. Każdy z uczestników może zgłosić
maksymalnie dwa projekty logo.
4. Prace konkursowe,wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, można przekazać:
- w formie pisemnej wraz z przekazaniem na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD lub
pendrive) osobiście lub przesłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach,
Drużbice 20 z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Biblioteki”.
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
5. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 29 stycznia 2021 r.
6. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych
w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez
Organizatora.

§5
Dane osobowe
1. dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach,
adres:
Drużbice
20A,
97-403
Drużbice,
tel.
44
632-30-21,
email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
wizerunek utrwalony, rozpowszechniany, publikowany będzie w dowolnych mediach, w tym
na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, (strona internetowa i
Facebook Biblioteki i Urzędu Gminy Drużbice)
w celu informacyjno-promocyjnym
związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna,
5. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmiot, z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych,
6. Biblioteka nie przekazuje danych poza teren Polski z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook,
7. podane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wizerunek do
momentu wycofania zgody,
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
9. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
10. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
11. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
12. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;,
13. w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić
się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego można również
złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Komisja konkursowa zostanie powołana po terminie zamknięcia zbierania zgłoszeń.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora,
w miesiącu lutym 2021 r . Decyzje jury są ostateczne.
3. Z laureatem konkursu organizator podpisze umowę zawierającą postanowienia
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których mowa w paragrafie §7 punkt
3 regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego
projektu z poszanowaniem oryginalnej formy.
5. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu będzie bon upominkowy w wysokości 300,00
zł O terminie wręczenia nagrody i uroczystego podsumowania Konkursu zwycięzca
zostanie powiadomiony telefonicznie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Biblioteki do dnia 28 lutego 2021
r..

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości
informacji o laureacie Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach oraz w biuletynie gminnym.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli
zgłoszone projekty logo nie spełniają oczekiwań komisji konkursowej.
§7
Prawa autorskie
1. Przekazanie formularza zgłoszeniowego do konkursu wraz projektem logo dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Drużbicach traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że
projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę
zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
2. W celu promocji konkursu organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania
zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.
3. Autor pracy wybranej przez organizatora do ostatecznej realizacji w umowie, o której
mowa w §6 punkt 2 niniejszego regulaminu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz
organizatora majątkowych praw autorskich do projektu logo wraz z prawem do
nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności
promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej organizatora;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;
d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym; e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i
umieszczenie w sieci;
f) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez organizatora zależnych
praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań projektu, tj. jego
modyfikacji lub adaptacji do potrzeb organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych
opracowań utworu.
4. Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją
powyższych warunków.
§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
organizatora (www.gik.druzbice.pl)
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podawania do publicznej wiadomości
listy osób biorących udział w konkursie.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez

4.
5.
6.
7.

organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem konkursu zastosowanie
mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac
konkursowych.
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem
projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
Dodatkowych informacji Organizator udziela pod nr tel. 44 632 30 21 lub adres
email sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 630
późn. zm.) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa
Konkurs na LOGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRUŻBICACH
Godło (pseudonim):..........………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………….....….………......
Nr telefonu …....................................……..……………………………………………………....
Data urodzenia:……………..…...………..………….….…………........................................….
Adres zamieszkania: ….............................…………………………..………….….…………….

Oświadczenie
Ja…………………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że:
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

• zapoznałam/em się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Drużbicach w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na LOGO Gminnej
Biblioteki Publicznej w Drużbicach,
• oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursowa do udziału w konkursie jestem jej
wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich,
ani obowiązujących przepisów prawa.
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie przebiegu wydarzenia dowolną
techniką (w tym nagranie audio oraz wideo) oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie,
publikowanie przez Bibliotekę zdjęć i materiałów filmowych z mojego wizerunkiem , w tym
odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości, jak i we fragmentach w dowolnych
mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych, w
publikacjach oraz w wydawnictwach Gminnych w celu informacyjno-promocyjnym
związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki. Zgoda ta nie będzie ograniczona
czasowo ani terytorialnie,
• zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może być w
dowolnym momencie wycofana.
*niepotrzebne skreślić

………………….……………………..….……………………
( data, czytelny podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Drużbicach, adres: Drużbice 20A, 97-403 Drużbice,
tel. 44 632-30-21, email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu na LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach
dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu na LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania w
ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz
usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach
społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

………………………………………………………….
data i podpis uczestnika konkursu

Załącznik nr 2

Karta zgłoszeniowa
Konkurs na LOGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRUŻBICACH
( dotyczy niepełnoletniego uczestnika konkursu)
Godło (pseudonim):..........………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………….....….………......
Data urodzenia uczestnika konkursu :……………..…...………..………….….…………..........
Adres zamieszkania: ….............................…………………………..………….….…………….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego........................................................................
Nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego …....................................……..……………...........

Oświadczenie
Ja…………………………………………………………..niżej podpisana/y oświadczam, że:
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

• zapoznałam/em się z regulaminem konkursu,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Drużbicach w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na LOGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach,
• oświadczam, że jako zgłaszający pracę konkursowa do udziału w konkursie moje
dziecko/podopieczny jest jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób
nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
• wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na utrwalenie przebiegu wydarzenia dowolną
techniką (w tym nagranie audio oraz wideo) oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie,
publikowanie przez Bibliotekę zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem mojego dziecka,
w tym odtwarzanie utrwalonego materiału – zarówno w całości, jak i we fragmentach w
dowolnych mediach, w tym na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych,
w publikacjach oraz w wydawnictwach Gminnych w celu informacyjno-promocyjnym
związanym z działalnością kulturalno-oświatową Biblioteki. Zgoda ta nie będzie ograniczona
czasowo ani terytorialnie,
• zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może być w
dowolnym momencie wycofana.
*niepotrzebne skreślić

………………….……………………..….……………………
( data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Drużbicach, adres: Drużbice 20A, 97-403 Drużbice,
tel. 44 632-30-21, email:
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu na LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach
dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu na LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania w
ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz
usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie
danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach
społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

………………………………………………………….
podpis rodzica, opiekuna prawnego

