
                                     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  UCZESTNIKA   

                                                       ZAJĘĆ  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

imię, nazwisko rodzica/opiekuna                                                                                numer telefonu 

 

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych.      

                                   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

imię, nazwisko dziecka                                                                                        wiek 

 

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

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną i bezterminową publikację, zamieszczanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

utrwalonego na zdjęciach i filmach , podczas uczestnictwa w zajęciach odbywających się w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury : na 

stronie internetowej ,Facebooku, w mediach-prasie, i innych,  w celach związanych z informacją i promocją działalności 

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.  

akceptuję, iż podanie danych  jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

ZAJĘCIACH. 

Przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i danych mojego dziecka i ich poprawiania. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promocji ZAJĘĆ. 

 

                                                                                   Data i podpis…………………………………………………………………………… 
                    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r.  o prawie autorskim i prawie pokrewnym 

 ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY,  ul. WOJSKA POLSKIEGO 67 w 

TRZEBIATOWIE, reprezentowany przez Dyrektora RENATĘ TERESĘ KOREK. 

2.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do  
   osiągnięcia celu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury ,  

  zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
   pod adresem e-mail: tok@trzebiatow.pl  lub telefonicznie 91 3872614.  

4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- realizacji zadań TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych,  
  kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz na upowszechnianiu wiedzy i kultury; 

- promocji działań realizowanych przez TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY; 

5.W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  
  zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 

   Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami  
  świadczących usługi na rzecz Administratora. 

7.Pana/Pani dane osobowe w TRZEBIATOWSKIM OŚRODKU KULTURY , UL.WOJSKA  POLSKIEGO 67 W TRZEBIATOWIE będą 

przechowywane przez okres 1 roku tj.niezbędny do realizacji celu dla jakiego  zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 
określonymi przez ustawy  kompetencyjne lub do odwołania  zgody. 

8.Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9.W Trzebiatowskim  Ośrodku Kultury stosowany jest monitoring wizyjny w celu zabezpieczenia obiektu i terenu  

   wokół obiektu. Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się  wyłącznie do celów, dla których 

  zostały zebrane i przechowuje przez okres do 14 dni. Dane osobowe  będą udostępniane wyłącznie podmiotom  
  uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów  obowiązującego prawa. 

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

   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, a także prawo 
   do przenoszenia danych.  

11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  ( Urząd Ochrony Danych  Osobowych), 

   gdy uznają państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza  Przepisy RODO. 
12.Dane udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą profilowane. 
Potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z treścią klauzuli  informacyjnej.        

                                                                                                                              podpis   ……………                                           
 

 

mailto:tok@trzebiatow.pl

