
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………….…………….w konkursie na ,,Najpiękniejszą 

zakładkę do książki” organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim - biblioteka 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                    ……………………………………... 
                (podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………..…………………....  

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 w celach organizacji ww. 
 

 

……………………………….. 
                                                              (podpis) 

   

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………. 

zarejestrowanego podczas konkursu na ,,Najpiękniejszą zakładkę do książki” organizowanego przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim na stronie internetowej www.kulturalia.pl, oraz profilu Facebook, a także 

w gablotach i 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.    

 

…………………………………………... 
(podpis) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L  

Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie 

Sandomierskim (adres:  Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski, telefon kontaktowy: 15 811 80 54). 
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 realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia: „osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów”; 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz  

do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Publikowanie danych osobowych w związku z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie 

Sandomierskim 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.  

 

 

…………………………………………... 

(podpis) 

https://www.google.pl/search?rlz=1C1GCEA_enPL789PL789&ei=B-8LW9DJPMTHwAKxyqH4BQ&q=Miejsko-Gminny+Ośrodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&oq=Miejsko-Gminny+Ośrodek+Kultury+w+Baranowie+Sandomierskim&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l2.2127.2127.0.2934.1.1.0.0.0.0.116.116.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.115....0.DoFdNWsnnUw
mailto:inspektor@cbi24.pl

