OŚWIADCZENIE
zezwolenie na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zezwalam na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez wykorzystywanie
i rozpowszechnianie, wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………….
utrwalonego w związku z udziałem w zajęciach placówki, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, spotkaniach
okolicznościowych oraz innych wydarzeniach związanych z promowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.
TAK* NIE* Zgoda dotyczy wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku na:



 materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach



 stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach (http://www.gokredziny.pl)



 profilach Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki w Rędzinach w mediach społecznościowych (Facebook)

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach, z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka, jego nagrań lub
wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
……………………………………………………...
data i czytelny podpis rodzica

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
W celu organizacji i wzięcia udziału w Konkursie Wojewódzkim Świat malowany Plasteliną „Mój wymarzony prezent”
organizowanym przez GOK w Rędzinach.
2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobach przetwarzania danych.
………………………………………………….
Data i czytelny podpis

INFORMAC JA O PRZETWA RZANIU DANYCH OSOBOW YCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, że:












Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7
Dane w postaci wizerunku utrwalonego w związku z udziałem uczestnika w zajęciach placówki, uroczystościach, konkursach,
wycieczkach, spotkaniach okolicznościowych oraz innych wydarzeniach związanych z promowaniem Gminnego Ośrodka
Kultury w Rędzinach (zwanego dalej GOK) będą przetwarzane w celu promowania osiągnięć GOK oraz informacji
o organizowanych przez GOK wydarzeniach
Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, ale konieczne, aby wizerunek mógł być
publikowany w celu wskazanym powyżej
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe, a także portale społecznościowe; publikacja
danych na portalu społecznościowym Facebook wiąże się z koniecznością ich transferu do serwisu zarządzanego przez
Facebook Inc., który przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał niezbędny certyfikat zgodności z RODO
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych
na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO)
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

* postaw znak X w odpowiednich kratkach

