
Załącznik nr 2

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku z udziałem mojego dziecka w konkursie z okazji konkursu plastycznego                           
na laurkę z okazji dnia babci i dziadka organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu                   
w Bobrownikach (42 – 583), przy ulicy Sienkiewicza 121 A.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. …………………………… oraz przyjmuję do 
wiadomości, iż:

1. administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Bobrownikach,

2. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mojego dziecka stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 
i art. 8 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO),

3. dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu 
plastycznego na laurkę z okazji dnia babci i dziadka w celu: przeprowadzenia rekrutacji, oraz 
archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonego konkursu. Powyższe dane osobowe będą 
przetwarzane również dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości uczestniczenia w konkursie na laurkę z okazji dnia babci i dziadka.

5. mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania; w każdej chwili
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  osobowych,  ale cofnięcie  
zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  
zgody  przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie pisemnej
na adres Administratora wskazany powyżej;

6. przysługuje mi prawo dostępu do danych, mogę je również sprostować, żądać ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Mogę także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych               
do innego administratora danych. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych,

7. dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom świadczącym usługi księgowe, badania jakości 
obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, podmiotom współpracującym               
w ramach świadczenia usług, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,

8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu, dla którego zostały pozyskane,     
tj. przeprowadzenia konkursu plastycznego na laurkę z okazji dnia babci i dziadka o którym mowa 
powyżej. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji zawartych powyżej i rozumiem ich 
znaczenie, a także, że jestem osobą sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

             ..……..……………………………………………………………………………………..

                     (data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia)                                         


