
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 W związku z udziałem mojego dziecka ……………………………………………………………………………. 
        lat ……………klasa ……………..…Szkoła/Przedszkole…………………………………………………………

        w ……..………………...…………………..

 w konkursie plastycznym pn. „Gwiazdkowe Kolorowe Ozdoby choinkowe” organizowanym przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury  i Sportu w Bobrownikach wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły/przedszkola do której 
uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji 
i celów promocyjnych i przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
reprezentowane przez Dyrektora GCKiS, adres siedziby: ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki;

2. Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach można skontaktować
się  poprzez  e-mail:  gok@bobrowniki.pl,  telefonicznie:  32  287  43  08,  oraz  pisemnie  na  adres  siedziby
Administratora;

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod
adresem mailowym: gok@bobrowniki.pl;

4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art. 6
RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych;

5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej  przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Odbiorcą danych osobowych może być Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach lub inne podmioty,
którym  administrator  powierzy  przetwarzanie  danych  osobowych  lub  inni  administratorzy  realizujący
obowiązki ustawowe;

7. Administrator  w  uzasadnionych  prawem  przypadkach  może  przekazywać  dane  osobowe  do  państwa
trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na
zasadach określonych w rozdziale III RODO;

9. Mają  Państwo  również  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  który  będzie  mógł  być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

10. W  trakcie  przetwarzania  danych  osobowych  żadne  decyzje  dotyczące  Państwa  nie  będą  zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o
których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w konkursie plastycznym pn. 
„Gwiazdkowe Kolorowe Ozdoby choinkowe” organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Bobrownikach

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych powyżej i rozumiem ich znaczenie

Data:…………………….. Czytelny  podpis rodzica/opiekuna: .………………………………………………

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

