
Zgoda na udział w przeglądzie 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka ) 

w powiatowym przeglądzie talentów „Talent Show Online” organizowanym przez GDK w Zakrzówku i Starostwo 

Powiatowe w Kraśniku w roku 2020.   

  

     _____________________________________________ 

                                                                                           Data i  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 2016r. nr 119/1 

(zwanym dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka ) 

przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku do celów związanych z jego udziałem w powiatowym przeglądzie talentów 

„Talent Show Online” organizowanym przez GDK w Zakrzówku i Starostwo Powiatowe w Kraśniku w 2020 roku. 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy. 

     _____________________________________________ 

                                                                                           Data i  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek 

mojego dziecka powstałych w związku z udziałem w w/w przeglądzie przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku, ul. 

Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Wykorzystanie wizerunku dziecka ma 

na celu promowanie działalności GDK w Zakrzówku oraz Starostwa Powiatowego. Wyrażenie zgody jest 

jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać zamieszczony w materiałach promocyjnych GDK i Starostwa 

Powiatowego, na stronie internetowej GDK i Starostwa Powiatowego oraz portalu społecznościowym Facebook 

(profil GDK), tablicach informacyjnych znajdujących się w GDK, prowadzonych kronikach, prezentacjach oraz 

biuletynie gminnym „Wieści Zakrzowieckie”. 

       
_____________________________________________ 

                                                                                           Data i  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Klauzule dodatkowe: 

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji ww. celów. 

2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Gminny Dom Kultury                  

w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek, e-mail: gdkzakrzowek@gmail.com 

3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować się z Gminnym Domem 

Kultury w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23-213 Zakrzówek, e-mail: gdkzakrzowek@gmail.com 

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim 

była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami 

archiwalnymi.  

5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze 

przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka. 

8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka 

przez Gminny Dom Kultury w Zakrzówku 

 

_____________________________________________ 

                                                                                           Data i  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


