Te pola wypełnia biblioteka
Dotyczy kopii cyfrowej nr systemowy

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „PASYMIANIE. IN MEMORIAM.
SENTYMENTALNY PORTRET KU PAMIĘCI”
Ja niżej podpisany(a)

(czytelnie imię i nazwisko)
wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „Pasymianie. In memoriam. Sentymentalny portret ku
pamięci” realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pasymiu. Uczestnictwo w projekcie
polega na przekazaniu 1 (jednej) fotografii (portretu) zmarłej bliskiej osoby celem stworzenia z
niej cyfrowej kopii i zamieszczenia tejże cyfrowej kopii w planowanej publikacji książkowej
(albumie) pod roboczym tytułem „ Pasymianie. In memoriam. Sentymentalny portret ku pamięci”.
Jednocześnie oświadczam, iż
•

posiadam pełnię praw autorskich i majątkowych do przekazanej

fotografii oraz że

fotografie są wolne od roszczeń i nie naruszają praw osób trzecich. W razie skierowania
przeciwko Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pasymiu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia

przysługujących im praw autorskich, zobowiązuje się do zaspokojenia

powyższych roszczeń.
•

znane mi są kryteria doboru osób do planowanej publikacji książkowej i osoba widniejąca
na fotografii spełnia te kryteria.

•

jestem świadomy(a) tego, iż cyfrowa kopia może być podana obróbce polegającej na
formatowaniu do odpowiedniego ujęcia oraz z uwagi na charakter publikacji będzie ona
zamieszczana w publikacji w skali szarości (dotyczy fotografii kolorowych).

•

jestem świadomy(a) tego, iż fotografia zostanie wypożyczona przez Miejską Biblioteką
Publiczną w Pasymiu, zeskanowana i zwrócona w możliwie najkrótszym czasie,
maksymalnie 3 dni robocze.

•

za umieszczenie

fotografii w publikacji

nie będę żądać

żadnej gratyfikacji czy to

finansowej czy materialnej.
•

jestem odpowiedzialny(a) za prawdziwość (rzetelność) przekazanych przeze mnie danych
osoby zmarłej

widniejącej

na fotografii. Jestem świadomy(a) iż zamieszczony w

formularzu opis „sentymentalny” może podlegać korekcie stylistycznej lub skrótom.
•

Jestem świadomy(a), iż na każdym etapie projektu do czasu złożenia książki do publikacji
mam prawo do korekty opisu, zmiany zdjęcia itp.

---------------------------------------------Nr kontaktowy telefonu

------------------------------------------------Czytelny Podpis

ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na udostępnienie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pasymiu, z
siedziba Rynek 8, 12-130 Pasym

moich danych osobowych, (imię, nazwisko, nr telefonu),

podanych podczas udzielania zgody na uczestnictwo w projekcie „Pasymianie. In memoriam.
Sentymentalny portret ku pamięci” . Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu jako administrator
danych informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
poprawiania,

cofnięcia

zgody

na

dalsze

przetwarzanie,

prawo

do

przenoszenia, do bycia zapomnianym oraz do wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do
organu

nadzoru

ochrony

danych

osobowych.

Dane

będą

przetwarzane tylko na czas realizacji projektu, najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

------------------------------Czytelny podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna Pasymiu
z siedzibą: 12-130 Pasym ul. Rynek 8.
1. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Krzysztof Kobyliński, z którym można się
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod.umig@pasym.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
- realizacji przez bibliotekę projektu „Pasymianie. In memoriam. Sentymentalny portret
ku pamięci” polegającego na kontakcie telefonicznym niezbędnym do zebrania
fotografii, ewentualnej konsultacji w sprawie obróbki fotograficznej,redagowania
opisów, odbioru fotografii itp.
3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo
do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pasymiu
Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.

