
ZGODA 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych mojego syna/ 

córki: 

……………………………………………………………………………. 

- imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica/ opiekuna prawnego 

- podania szkoły, do której uczęszcza dziecko 

- wizerunku 

W celu: 

1. udziału dziecka w Konkursie Plastycznym „Pani Jesień” organizowanym przez Gminny 

Dom Kultury w Skrwilnie, 

2. kontaktu z rodzicem/ opiekunem prawnym w związku z udziałem dziecka w w/w 

konkursie, 

3. Informowania przez Gminny Dom Kultury w Skrwilnie o organizacji w/w konkursu, 

udziale dziecka w konkursie i jego wynikach: 

- na stronie internetowej Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie, www.gok.skrwilno.pl 

- na profilu Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie na Facebook’u. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

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

 

 

 

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

Data                                                                                      podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

http://www.gok.skrwilno.pl/


Załącznik nr 6 

do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dyrektor Gminnego Domu Kultury w 

Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• uczestnictwa w konkursie plastycznym „PANI JESIEŃ” 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. c/e RODO - przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej na podstawie przepisów prawa 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

6. Uczeń lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd 

Ochrony Danych Osobowych 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skrwilno.pl 

 

 

mailto:iod@abc.pl

