
ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Regulaminu Konkursu „Moja Mama jest ósmym cudem świata” 

 

Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku 

 złożone dnia………..……......................................... w …………................................................. przez: 

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

         Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ............................................. uczącego się 

w klasie w......... w szkole ......................................................................... . 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego oraz 

nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na 

potrzeby Konkursu "Moja Mama jest ósmym cudem świata" organizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (zwanej Organizatorem), zwanego dalej „Konkursem” oraz w celach 

informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora wizerunku i wypowiedzi mojego 

dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach  (w tym  w postaci 

fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).  

Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią REGUAMINU               

i w pełni go akceptuję. 

……………………………. 

Data, imię nazwisko 

Klauzula informacyjna RODO 

Wypełniając  obowiązek  prawny  uregulowany  zapisami  art.  13  rozporządzenia  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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.  L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informujemy, że:  

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji jest 
Dyrektor,  z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Księdza profesora Józefa Sztonyka 56 zwany dalej ADO.  
2.    Pani/Pana    dane    osobowe    są    przetwarzane    w    celu    realizacji    zadań    związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu „Moja Mama jest ósmym cudem świata”.      
3. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody.  
4.Cofnięcie  zgody  nie  będzie  oznaczało  przerwania  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych w procesach 
zainicjowanych przed jej wycofaniem.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu 
przetwarzania.  
6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu  do treści  swoich danych  osobowych  oraz  ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
7.    Ma    Pan/Pani    prawo    wniesienia    skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.  
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Administratora, w tym profilowaniu. 
9. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie;  http://gokirdabrowa.pl/54/59/rodo.html 


