
Zgłoszenie uczestnika konkursu Bożonarodzeniowego 

 

 

Imię i nazwisko..................................................................................................... 

 

Adres.................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy ……………………………………………….... 

 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na wykorzystanie wizerunku  

 
„Wyrażam zgodę na udział .......................……………………........ w konkursie Bożonarodzeniowym 

organizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na 

wykorzystanie nadesłanej pracy w działaniach promocyjnych GCK  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury, 

Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz akceptuję jego warunki.  

 

Zgodnie  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) wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 

wizerunek może zostać wykorzystany w celu promowania działalności GCK w Rzepienniku Strzyżewskim.  

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

Rzepiennik Strzyżewski, dnia………………………..                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                             

                                                                                 

 

                                                                                                          Rzepiennik Strzyżewski, 08.11.2019 r.  

……………………………… 

     / pieczęć administratora / 

 

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679   

 z 27.04.2016 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.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.  

Informuję, że 

1. Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest: Gminne Centrum Kultury 

Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, 33-163 

Rzepiennik Strzyżewski,  

2. Z inspektorem ochrony danych w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji                        

w Rzepienniku Strzyżewskim można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835   lub pisząc 

na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl 

mailto:firma.tomaszpilch@onet.pl


3. Podane dane na podstawie  art. 6 lub 9 RODO niezbędne są w celu udziału ucznia w konkursie 

Bożonarodzeniowym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji  

w Rzepienniku Strzyżewskim Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej 

zgody. 

4. Ma Pan/i prawo do: 

a. dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem;  

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

www.uodo.gov.pl. 

5. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania przez ucznia z zajęć organizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. 

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7. Informuję, że serwery serwisu Facebook znajdują się poza UE, gdzie obowiązują inne przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego 

poziomu ochrony. Dane Pani/a dziecka zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego 

serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

 

 

…………………………………….. 
                                                                                                     / podpis administratora / 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                     ………..…………………………. 
                                                                                                                          / podpis rodzica / 

http://www.uodo.gov.pl/

