
 

 

 

 

ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE ORAZ  

PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

 

1. Ja, 

.................................................................................................................

........., niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie 

wizerunku................................................................................ 

zawierającym się na zdjęciach, wykonanych w związku z udziałem w 

konkursie Zgaduj Zgadula . 

  

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i umieszczanie wizerunku 

dziecka ns stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz  

w mediach społecznościowych: 

- Facebook, 

- Instagram, 

w celach promowania uzdolnień i osiągnięć dziecka oraz działalności 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 

 

3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może 

zostać odwołana przez udzielającego z zachowaniem formy pisemnej. 

 

4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolności do czynności prawnych wobec 

ww dziecka.  

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................ ..................... 

(miejsce, data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna, bądź pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFROMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), 

 

informuję, że: 

Administratorem danych osobowych Państwa jak i Państwa dzieci jest Centrum Kultury Gminy 

Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie. 

 

Podanie danych osobowych swoich oraz dziecka jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz danych w zakresie imienia, 

nazwiska dziecka.  

 

Dane dziecka oraz jego wizerunek będą wykorzystane do ogłoszenia wyników konkursu pod 

nazwą: Zgaduj Zgadula. 

 

Przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne oraz 

konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanych fotografii oraz nagrań 

audio w celach wskazanych wyżej. 

 

Przysługuje Państwu prawo do pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych udostępnionych Administratorowi, prawo wglądu do tych danych, prawo do 

żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia. 

 

Przetwarzanie ww. danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia  

celów wskazanych wyżej. 

 

Pozyskane dane przekazane będą zaufanej firmie poligraficznej- Centrum Kultury Gminy 

Nowa Ruda w celach określonych wyżej. 

 

Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci są przetwarzane  

w sposób naruszający przepisy RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


