
Załącznik nr 1  

 
……………………………………………………    …………………………………. Dnia……………… 
(pieczęć Administratora) 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 

………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 
 
Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć). 
 

CEL PRZETWARZANIA TAK NIE PODPIS 

W celach marketingowych ROK    

W celi prowadzenia strony internetowej i serwisu 
internetowego (media wewnętrzne) 
Administratora 

   

W celu tworzenia kronik    

W celu przygotowania stosownych legitymacji i 
identyfikatorów 

   

W celu udziału w konkursach, a także publikacji o 
nich informacji 

   

W celu publikacji informacji o udziale w 
konkursach bez ograniczeń czasowych 

   

W celu prowadzenia tablic ogłoszeniowych 
 i gablot informacyjnych 

   

 
Podanie ROK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału w 
zajęciach i warsztatach. Ponadto, Administrator poinformował mnie, że: 

 Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej 
samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 Dane podane będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu 
przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie  wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i 
filmowej) przez Rydzyński Ośrodek Kultury ul. Rynek 7 , 64-130 Rydzyna , zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83). Jednocześnie 
oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających wizerunek mojego 
dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Rydzyński Ośrodek Kultury 
ul. Rynek 7 , 64-130 Rydzyna oraz, że rozpowszechnianie przez Rydzyński Ośrodek Kultury ul. Rynek 7 , 64-130 
Rydzyna wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez 
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 
 

     ………………………………………………………………………………………… 
                        Podpis przedstawiciela prawnego  
 
 

*W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, zgodę wyraża w jego imieniu przedstawiciel prawny 


