
__________________________________ 

*  niepotrzebne skreślić 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 

..................………..……………………… 
                                                                                                                                                                                                         (miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..............,  
    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*   

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej 
córki*  
...........................................................................……….………………………….………………………............ 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
 

utrwalonego w postaci zdjęć lub filmów w trakcie gminnych eliminacji 25.Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego „Śmiechem – Żartem”. 
Niniejsza zgoda:  

− jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

− dotyczy umieszczania wizerunku w gazecie „Roztoczański głos”,  na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, profilach społecznościowych (Facebook), w 
Internecie w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję GOK Wołajowice. 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 
ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

 
        ...........………………………… 

                                                           (data i czytelny podpis rodzica) 
 

Informacja dotycząca przetwarzania 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) w szczególności art. 13 ust. 1 i ust. 2  wymienionego rozporządzenia oraz w poszanowaniu Pani / Pana prawa 
do prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych, a także o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, 
Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów..  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub 
poprzez email wysyłając wiadomość na adres: iod@hrubieszow-gmina.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit a RODO. Przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w celu promocji gminy Hrubieszów, dokumentowania,  archiwizowania  i rozpowszechniania  informacji  o  działaniach 
podejmowanych  lub  wspieranych  przez  Gminę Hrubieszów oraz GOK. 

4. Danych osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w postaci wizerunku będą upublicznione w gazecie „Roztoczański głos”, na  stronie  
internetowej oraz  na  profilach administratora w mediach  społecznościowych,  a także  udostępniane  uczestnikom i organizatorom 
wydarzenia,   podmiotom   uprawnionym   na   podstawie   przepisów  prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.  

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane 
i w czasie określonym przepisami prawa. Jeżeli dane zostały zebrane na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania przez 
Panią/Pana zgody, jednakże z zachowaniem terminów pozwalających na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami i/lub wymogami prawa 
określonymi w przepisach odrębnych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

• prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

• w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

7. Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może 
Pani/Pan wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie wynika z przepisu prawa. W przypadku, 
gdy podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością realizacji celu, dla którego dane 
były przetwarzane. 


