
XXIII GMINNY PRZEGLĄD  

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

 

ZGŁOSZENIE 

Imię:………………………………………………., Nazwisko: ………………………………………………………………. 

Wiek:……………., Tytuł:………………………………………………………………………………………………………. 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przeprowadzenia XXIII Gminnego Przeglądu Piosenki 

Przedszkolnej. 

……………………………………………….. 

data, podpis 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja, niżej podpisany/a w związku z udziałem mojego dziecka ……………………………………………………… w realizacji XXIII 

Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej (dalej „Przegląd”) realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Górznie (dalej: 

Organizator) wyrażam / nie wyrażam* nieodpłatnie zgodę na to, aby wizerunek, głos lub wypowiedź mojego dziecka w całości 

lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w materiałach audiowizualnych i audialnych oraz 

poligraficznych w ramach Projektu przez Organizatora oraz nadawców lub wydawców rozpowszechniających materiały 

produkowane przez lub na zlecenie Organizatora, jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach promocyjnych 

lub reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, 

nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi mojego dziecka na wszystkich 

terytoriach, na których organizatorzy prowadzą swoją działalność statutową, wszystkich znanych w dacie niniejszego oświadczenia 

polach eksploracji. 

………………………………………………………………………. 

data i podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, Ul. Rynek 14A, 87-320 Górzno 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych GOK-u pod 

adresem e-mail: gokiod@gorzno.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia projektu XXIII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty z sektora mediów społecznościowych.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

……………………………………… 

data i podpis 

 

____________________ 
*nie potrzebne skreślić 


