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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  
 

Nazwisko uczestnika……………………………………………………….….. Imię uczestnika ……………………..……………………………………………….. 

Rodzaj zajęć ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu uczestnika (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)…………………..……………………………………… 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (niewłaściwe skreślić) w zakresie wizerunku przez 

administratora - Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 8462410,  

e-mail: iwonastrojek.sok@gmail.com poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej 

instytucji w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną 

działalnością.  

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

                                                                                                         CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ  
                                                                                                                       (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

 

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 osobowych) 

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba,  

nr tel.: 15 846 24 10, e-mail: kultura@nowadeba.pl  
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krystyna Kłosowska-Szałaj, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa 

Dęba,  tel.: 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu organizacji zajęć. Podanie danych jest dobrowolne ale 

konieczne do realizacji celu. 
4. Dane mogą być udostępnione właściwym podmiotom, w tym organom publicznym, na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu. 
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 
7. Posiadają Państwo prawo: 
- dostępu do danych osobowych 
- sprostowania danych osobowych 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa   

w art. 18 ust. 2 RODO 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
- cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

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

                                                                                                                  CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ                                                                                                                                    
                                                                                                                     (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 
 

 

 

 

mailto:kultura@nowadeba.pl
mailto:iod@nowadeba.pl

