
Dyktando

1. Usteckie Potyczki Ortograficzne

Ustka, 8 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko Rok urodzenia Nr telefonu, e-mail

 

1. Niniejszym deklaruję udział w 1. Usteckich Potyczkach Ortograficznych, które odbędą
się 8 listopada 2018 roku w Ustce w Kinie Delfin, ul. Marynarki Polskiej 82.

2. Oświadczam, że znany jest mi Regulaminu Dyktanda, z którym się zgadzam i który będę 
przestrzegać w czasie jego trwania.

Podpis:

...........................................



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgodzie i oświadczeniu dla 
potrzeb realizacji 1. Usteckich Potyczek Ortograficznych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i Rozporządzeniem 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 przez Bibliotekę Miejską w Ustce im. gen. Mariusza Zaruskiego,
z siedzibą przy ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka.

Ustka, dn............................... .............................................. .............................................
                              podpis uczestnika                                  podpis opiekuna

Zgoda na publikację wizerunku w serwisie Facebook

Wyrażam zgodę na zamieszczanie mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji 1. Usteckich Potyczek 
Ortograficznych, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook przez Bibliotekę Miejską w Ustce
im. gen. Mariusza Zaruskiego, z siedzibą przy ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka, w celu promocji Imprezy, 
Biblioteki oraz projektu #Młodzi Czytają 2.0.
Biblioteka Miejska w Ustce, 76-270 ul. Kopernika 22 pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook 
znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne   przepisy z zakresu ochrony danych 
osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane 
zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowych 
oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Ustka, dn............................... .............................................. .............................................
                              podpis uczestnika                                  podpis opiekuna

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczanie mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji 1. Usteckich Potyczek 
Ortograficznych, na stronie internetowej www.biblioteka.ustka.pl: przez Bibliotekę Miejską w Ustce
im. gen. Mariusza Zaruskiego, z siedzibą przy ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka, w celu promocji Imprezy, 
Biblioteki oraz projektu #Młodzi Czytają 2.0.

Ustka, dn............................... .............................................. .............................................
                              podpis uczestnika                                  podpis opiekuna

http://www.biblioteka.ustka.pl/

