
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: (imię i nazwisko dziecka, wiek 
dziecka, wizerunek dziecka, imię i nazwisko opiekuna, telefon opiekuna) mojej córki/mojego syna 
.................................................................... przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu jej/jego 
uczestnictwa w konkursie ”Świat trzech figur zaproszeniem do przygody z wyobraźnią”.  
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                  (data i czytelny podpis) 
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