
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, którego jestem opiekunem 

prawnym zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 do udziału w konkursie plastycznym „Portret Pułkownika Władysława Kononowicza” organizowanym przez 

Gminną Instytucję Kultury ''Dworek na Długiej". Niniejsza zgoda jest ważna dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

konkursu. Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

                                                                                                                           

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego 

        ..…………………………………………  

                           (data i czytelny podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

W związku z uczestnictwem w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminną Instytucję Kultury 

Dworek na Długiej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/dziecka, którego jestem 

opiekunem prawnym w:  publikacjach na stronie internetowej, portalach społecznościowych, audycjach telewizyjnych, 

audycjach radiowych, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, kronice okolicznościowej, 

gablotach i na tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym 

czasie. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego 

       ..…………………………………………  

                                 (data i czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Instytucja Kultury ''Dworek na Długiej" (Ul. Długa 3, 05-660 Warka, Tel. +48 667 22 

70). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu plastycznego „Portret Pułkownika Władysława Kononowicza” 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości 

publicznej osobom zgromadzonym. Dane osobowe zostaną opublikowane we wskazanych wyżej miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym 

wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

Publikowanie danych osobowych w związku z w/w konkursem znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 

ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

___________________ 

podpis   

mailto:inspektor@cbi24.pl

