
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
Ja, niżej podpisana/y  
 
 
............................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 
będąc rodzicem/opiekunem prawnym dziecka  
 
 
...............................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

 
wyrażam dobrowolną, niczym nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie Jego wizerunku po-
przez upublicznienie w mediach wykorzystywanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Przecławiu w celu promocji realizowanych zadań w ramach „Półkolonii Zimo-
wej 2023”. 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 

Informacja dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
  

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego 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: RODO, informuje, że: 
Administratorem danych osobowych jest: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław.  
Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail 
biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416 
Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych którym jest Krzysztof Rychel. Z IOD 
można się kontaktować telefonicznie pod nr 601 080 704, poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z IOD można się kontaktować, w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Wizerunek dziecka będzie przetwarzany poprzez jego upublicznienie w mediach wykorzystywanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu w celu promocji realizowanych zadań 
w ramach Półkolonii zimowej 2023, której dziecko jest uczestnikiem. Przetwarzanie wskazane powy-
żej będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - czyli wyrażonej zgody.   
Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku dziecka będą wszystkie podmioty i osoby zapo-
znające się z upublicznionym materiałem promocyjnym zrealizowanym przez GOKSiR.  
Okres przechowywania danych. 
Dane będą przetwarzane przez czas upubliczniania materiałów promujących wydarzenie pn. Półkolo-
nia zimowa 2023 lub do czasu wycofania udzielonej zgody.  
Sposób przetwarzania danych osobowych 

mailto:iodo_kolbaskowo@wp.pl


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu 
i nie będą przekazywane do państw trzecich.  
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wycofania zgody, 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
Informacja o wymogu podania danych.  
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku w formie jego upublicznienia jest dobrowolne, a jej 
brak pozostaje bez znaczenia dla możliwości uczestnictwa dziecka w organizowanej Półkolonii zimo-
wej 2023. 

 


