
 
 

Załącznik nr 2 

Data:______________________ 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz publikowania w Internecie  

Dane dziecka  

___________________________________________________________ 
(czytelnie imię i nazwisko dziecka) 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

___________________________________________________________ 
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna uprawnionego do wyrażenia zgody) 

  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów mojego dziecka przez Centrum 
Kultury w Zarzeczu oraz na publikacje na stronie internetowej CK oraz w mediach społecznościowych. 
 
Utrwalony wizerunek może być zamieszczany na stronie internetowej Centrum Kultury w Zarzeczu i na  portalach 
społecznościowych prowadzonych przez CK. 
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda jest wyrażona dobrowolnie i może być odwołana w każdym 
czasie poprzez oświadczenie woli złożone na rzecz CK. 
 

___________________________________________________ 

Podpis rodzica/ opiekuna uprawnionego do wyrażenia zgody: 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/ Pani podopiecznych jest Centrum Kultury w Zarzeczu przy ul. 

Księdza Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze. 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/ Pani podopiecznych będą przetwarzane w celu realizacji sesji zdjęciowych, 

publikacji zdjęć na stronie internetowej CK w tym także w mediach społecznościowych na podstawie wyrażonej zgody. 

3. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez CK oraz przysługujących 

Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych  wysyłając pytanie na 

adres email: rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl lub pisemnie na adres CK. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

5. Podanie danych jest dobrowolne a wyrażona zgoda jest  możliwa do wycofania w każdym czasie.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  prawo 

dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania 

(poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 15-21 RODO. 
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