
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
województwo  

podregion1  
Informacje o bibliotece/filii bibliotecznej/instytucji, przy której powstaje DKK 
pełna nazwa 
biblioteki/filii/instytucji2 

 

adres ulica, numer budynku  
kod pocztowy, 
miejscowość 

 

kontakt telefon  
e-mail  
strona www   

Informacje o moderatorze odpowiedzialnym za działalność klubu  
imię i nazwisko  
kontakt telefon  

e-mail  
Informacje o Dyskusyjnym Klubie Książki 
rodzaj klubu3 dla dorosłych dla dzieci dla młodzieży 
termin pierwszego spotkania4  
planowana częstotliwość spotkań klubu  
zakładana liczba uczestników  
Zamawiam książki na pierwsze spotkanie (spośród książek dostępnych we właściwej bibliotece 

wojewódzkiej zakupionych w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki): 
lp. autor tytuł liczba egz. 

1.     
2.     
3.     

 

□ Oświadczam, iż zapoznałam/-em się i akceptuję regulamin programu „Dyskusyjne Kluby Książki”.  

□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów przekazywanych Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. 
Smołki z siedzibą w Opolu w związku z dokumentacją działalności zarejestrowanego przeze mnie Dyskusyjnego 
Klubu Książki oraz ich udostępnienie Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie (31-148) przy ul. Wróblewskiego 6 w 
celach związanych z promocją czytelnictwa oraz rozliczeniem programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki”. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw, a w szczególności praw autorskich do tych zdjęć i 
materiałów, lub gwarantuję uzyskanie od twórcy uprawnień do korzystania z nich w zakresie przekazania ich  i 
wykorzystania w celach wymienionych powyżej. Oświadczam, że materiały nie naruszają praw autorskich i dóbr 
osobistych osób trzecich.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki z siedzibą w Opolu w celach związanych z zarejestrowaniem i 

                                                           
1 Dotyczy województw: kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. 
2 W przypadku instytucji, które nie są bibliotekami publicznymi, należy podać również dane biblioteki publicznej, we współpracy z 
którą będzie prowadzony Dyskusyjny Klub Książki.  
3 Proszę podkreślić właściwy rodzaj klubu. 
4 Do tego terminu zostaną dostarczone zamawiana przez Panią/Pana książki na trzy pierwsze spotkania.  



wspieraniem działalności Dyskusyjnego Klubu Książki oraz ich udostępnienie Instytutowi Książki z siedzibą w 
Krakowie (31-148) przy ul. Wróblewskiego 6 w związku z realizacją i rozliczeniem środków w ramach programu 
dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

□ Wyrażam zgodę na publikowanie danych kontaktowych moderatora zawartych w powyższym formularzu 
(obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) na stronach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. E. Smołki w Opolu i Instytutu Książki. 
 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki z siedzibą w Opolu, jako administrator danych, informuje, że 
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych 
przez RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a następnie przechowywane przez czas 
wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych. Przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych sekretariat@wbp.opole.pl  
 
Instytut Książki z siedzibą w Krakowie (31-148) przy ul. Wróblewskiego 6, jako administrator danych, informuje, że 
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych 
przez RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a następnie przechowywane przez czas 
wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych. Przysługuje Pani/ Panu prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych iod@instytutksiazki.pl.  
 
 

   
 

 

  podpis dyrektora biblioteki/instytucji, przy której 

powstaje Dyskusyjny Klub Książki 

 

 

 

   
 

 

  podpis moderatora Dyskusyjnego Klubu Książki  
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