
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

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

 

………………..……….……………. 
             (imię i nazwisko rodzica, opiekuna) 

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

.....................................................................................................................................wiek……………… 

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby 

konkursu plastycznego „Dzień aktywnego seniora” organizowanego przez Centrum Kultury i 

Rekreacji w Lądku-Zdroju. 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i wieku mojego dziecka 

w związku z udziałem w konkursie. 

 

………………..……….……………..………. 
                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  
 

 

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego  

 

niepełnoletniego dziecka………………………………………………………………………………….  

w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie 

plastycznym „Dzień aktywnego seniora” 

 

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, na 

profilu portalu społecznościowego Facebook, oraz w lokalnej gazecie ,,Debaty Lądeckie” 

 

 

………………..……….……………..………. 
                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że : 

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-

Zdroju Karolina Sierakowska, adres: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,               

pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 74 8146220, e-mail: ckir@ladek.pl. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paulina Bera, z którą można kontaktować się  

w sprawach ochrony swoich danych poprzez e-mail: iodckir@ladek.pl. 

3)  Dane osobowe (imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon 

kontaktowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia konkursu „Dzień aktywnego seniora” organizowanego przez Centrum 

Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.  

4) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu ustania celu. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursie plastycznym „Dzień aktywnego seniora”  

organizowanym  przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. 

 

  

 


