
 

 

 

 

 

                                               Karta zgłoszeniowa na Wystawę              Załącznik nr.1                              

„Sztuka młodych Gminy Zgierz” 

organizowany przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. 

 

Imię i Nazwisko uczestnika Wystawy „Sztuka młodych talentów Gminy Zgierz” 

…..…………………….……………………………………………………………………………………………………..… 

Wiek uczestnika       ………………..………..……………………………………………………………………….……… 

Nazwa szkoły……………………….………………………………………………………………………………………… 

Forma zgłoszonej pracy oraz tytuł……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Imię i nazwisko, telefon  prawnego opiekuna           ………………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

 ………………………………………… 

 Podpis 
opiekuna prawnego  

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kartę wypełnić drukowanymi literami 

 

Na odwrocie znajduję się zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w tym publikacje wizerunku),   

 którą podpisuje rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej. 

             

 



 

           ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (W TYM PUBLIKACJĘ 

WIZERUNKU)  

– RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 

 

Działając w imieniu i na rzecz        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej) 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych)  (dalej również jako „RODO”) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w/w osoby w postaci jej imienia i nazwiska, informacji o osiągnięciach, sukcesach, przez 

Administratora: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji; Dzierżązna 4 95-001 Biała poprzez publikowanie ich w mediach: 

Internecie (strona www GCKSTiR, portal społecznościowy Facebook), materiałach informacyjnych /promocyjnych/ kronikach  

oraz na terenie placówki Administratora (w tym na tablicach informacyjnych) w celu promocji Administratora, informowania  

o osiągnięciach w/w osoby i działalności Administratora. Numer telefonu używany wyłącznie do celów marketingowych Administratora. 

TAK 

 

NIE 

 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych ww. osoby w postaci jej wizerunku poprzez jego rozpowszechnianie (publikację) przez 

Administratora: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji; Dzierżązna 4 95-001 Biała w celu promocji Administratora, 

informowania o osiągnięciach w/w osoby i działalności Administratora.  

Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji,  

za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w szczególności: publikację wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach, filmach podczas  

realizacji: projektów, wystaw, prezentacji, konkursów, innych wydarzeń  prowadzonych lub organizowanych z udziałem lub bez udziału 

Administratora lub podczas standardowej działalności Administratora, w mediach: Internecie (strona www GCKSTiR / Urzędu Gminy; 

portal społecznościowy Facebook), materiałach informacyjnych / promocyjnych / kronikach oraz na terenie placówki Administratora  

(w tym na tablicach informacyjnych).  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, np. kadrowania i kompozycji, zgoda obe jmuje 

utrwalanie, obróbkę, powielenie (w formie elektronicznej i drukowanej) bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,  

lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzed niej 

zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. Przez podmioty (osoby) trzecie rozumie się lokalne jednostki samorządowe,  

w szczególności Urząd Gminy.   

TAK 

 

NIE 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 przedmiotowe oświadczenie jest ważne przez czas nieokreślony.  

Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

 niniejsze zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej  zostały wyrażone. 

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

(imię i nazwisko) (data, podpis) 

  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, 
informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 95-001 Biała  

e-mail dzierzazna@dzierzazna.pl  

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku oraz publikowaniu danych osobowych uczestnika konkursu w celu promocji Administratora, 

informowania o osiągnięciach uczestnika, wydarzeniach z nim związanych, działalności Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów lub do momentu wycofania zgody (w zależności od tego  

co nastąpi wcześniej).  

5. Odbiorcy danych: w związku z publikowaniem danych na stronach www może dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych 

(hosting, obsługa informatyczna) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych dozwolonych instrumentów prawnych.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie właściciel portalu społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane 

przez portal Facebook poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, 

wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej na: https://www.facebook.com/business/gdpr)  

7. Ma Pan/i prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;  
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,  
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,  
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,  
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

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