
Zgoda rodzica/opiekuna 

 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu plastycznego „Bombka choinkowa” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez 

Organizatora: Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Proszowicach, Rynek 18. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

 

 

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

    data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                         data i podpis dziecka powyżej 16 r.ż 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, 

Rynek 18, 32-100 Proszowice. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Damian Król – iodo@proszowice.pl, tel. bezp. 

12 385 12 23 lub 12 386 10 20, 12 386 10 05 wew. 153. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty realizujące na zlecenie Administratora 

usługi poligraficzne, promocyjne, marketingowe oraz użytkownicy portali społecznościowych 

facebook, twitter, youtube, którego serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie 

obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie 

zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Twoje dane zostaną przetransferowane przez serwisy 

na ich serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością 

serwisu. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach na potrzeby konkursu plastycznego 

„Bombka choinkowa”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek będzie podlegać obróbce fotograficznej oraz montażom wideo 

edytorskim. 

4. Zgoda obejmuje publikacje:  materiały promocyjne gminy,  facebook,  twitter,  youtube,  strona 

gminy oraz centrum kultury i wypoczynku,  inne,  

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny 

sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

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

    data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                         data i podpis dziecka powyżej 16 r.ż.              
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