
ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z 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, Dz.Urz.UE nr 119, ze zm. (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) oraz zgodnie z artykułem z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 288), oświadczam, że wyrażam zgodę  na nieodpłatne i zwielokrotnione publiczne udostępnianie mojego 

wizerunku / wizerunku mojego dziecka wraz z podstawowymi danymi osobowymi zarejestrowanego podczas  XII Gminnego 

Konkursu Palm Wielkanocnych w tym również w zestawieniu z wizerunkiem innych osób uczestniczących w w/w. wydarzeniu za 

pomocą dowolnego medium, w tym strony internetowej BCK oraz Gminy Biecz. 

Jednocześnie zostałem poinformowany/a, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 

zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody  przed jej wycofaniem. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

 

 

…………………………………….……………………… 

                             (data i podpis) 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres / Telefon 

…………………………………………………………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”  informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Bieckie Centrum Kultury, reprezentowane przez Dyrektora Pawla Jamro, z siedziba przy 

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz, adres e-mail ok@biecz.pl, tel. 13 44 71 034.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo@biecz.pl lub listownie 

na podany wyżej adres Administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, telefonicznie pod numerem 13 44 

06 819. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne.  

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że powinność ta będzie 

wynikiem obowiązujących przepisów prawa (np. Archiwum Państwowemu, organom kontrolnym itp.).  

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3 oraz będzie archiwizowana zgodnie  z regulacjami prawnymi.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania rozpatrywane jest  z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21 RODO  w powiązaniu z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. 

10. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Bieckim Centrum Kultury  Pani /Pana dane będą przetwarzane 

w sposób zinformatyzowany jak i tradycyjny, jednakże dane podane przez Panią/ Pana nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam(em) się i przyjęłam(ąłem) do wiadomości …………………………………….……………………… 

                                                                                                                               (data i podpis)  

mailto:ok@biecz.pl

