
 ZGODA
rodzica/opiekuna prawnego

na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i 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 (dalej: ogólne

rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  syna/córki:
………………………………………………,  w  tym  również  jego  wizerunku  przez
administratora danych tj. Kłodzki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kłodzku (57-300) przy
pl.  W.  Jagiełły  1, NIP:  8831856712,  REGON:  362623114.  w  celu  udziału  w  XXV
Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „PEGAZIK”.

2. Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  bezpłatne  utrwalanie  (dowolną  techniką),
przechowywanie  i  rozpowszechnianie  przez  Kłodzki  Ośrodek  Kultury  wizerunku
mojego syna/córki:
a. w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą patronat medialny KOK

oraz na ich stronach internetowych i portalach społecznościowych,
b. na stronach internetowych KOK oraz na portalach społecznościowych prowadzonych

przez KOK: Facebook i Instagram,
c. w materiałach promocyjnych i reklamowych KOK,
d. w  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  instytucji,  organizacji  i  podmiotów

gospodarczych współpracujących lub sponsorujących działalność KOK.

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………….., dnia …………… r       ………………………………..…

   (czytelny podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  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  „RODO”),
informujemy  o  zasadach  przetwarzania  danych  osobowych  Pani/Pana  syna/córki  oraz  o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem danych  osobowych  Pani/Pana  syna/córki  jest  Kłodzki  Ośrodek Kultury  z  siedzibą  w
Kłodzku (57-300) przy pl. W. Jagiełły 1, NIP: 8831856712, REGON: 362623114.

Administrator  danych  osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
skontaktować  pisemnie,  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres:  Kłodzki  Ośrodek  Kultury,  57-300
Kłodzko, pl. W. Jagiełły 1 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@centrum.klodzko.pl, nr tel. 74867 33 64.

Dane osobowe Pani/Pana syna/córki przetwarzane będą w celu udziału w XXV Dolnośląskim Konkursie
Recytatorskim „PEGAZIK”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana syna/córki jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i 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 – art. 6 ust 1 pkt. a, c i f.

Dane  osobowe  Pani/Pana  syna/córki  będą  przetwarzane  przez  pracowników  administratora  danych  w
zakresie ich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz mogą zostać przekazane organom
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe Pani/Pana syna/córki będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu lub momentu
wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych  wynikającego  z  przepisów  prawa,  w  szczególności
obowiązku  przechowywania  dokumentów  księgowych  lub  do  momentu  przedawnienia  ewentualnych
roszczeń. W przypadku wizerunku do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do treści  podanych danych osobowych oraz  prawo ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania  (jeżeli
przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego   (poza  obszar  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
niemożnością  wzięcia  udziału  Pani/Pana  syna/córki  udziału  w  XXV  Dolnośląskim  Konkursie
Recytatorskim „PEGAZIK”.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych
i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

…....................................... …..................................................
                  data czytelny podpis


