
Obowiązek informacyjny administratora danych
 Powiatowy Konkurs Plastyczny 

pn. ,,ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS”

 organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy 

 Informujemy,  że  Administratorem danych osobowych Pani/Pana  dziecka/podopiecznego,  jest  Gminny Ośrodek

Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna, zwany dalej GOK Piątnica, tel. 86 216 44 34,

e - mail: gok@gokpiatnica.pl, WWW: www.gokpiatnica.pl;

 Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją wszystkich

czynności podejmowanych w ramach uczestnictwa Pani/Pana dziecka/podopiecznego w konkursie organizowanym

przez GOK Piątnica  pn. „ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS”. Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe, które

Pani/Pan podał/a są przetwarzane przez GOK Piątnica na podstawie art. 6 RODO;

 Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek oraz dane teleadresowe szkoły, którą reprezentuje uczeń;

 Pani/Pana  dziecka/podopiecznego  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji

wszystkich działań związanych z organizacją i promocją konkursu pn.  „ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS” oraz po

zakończeniu tego okresu, jeżeli GOK Piątnica będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa;

 informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują

inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego

poziomu ochrony. Wizerunek Pani/a dziecka może być przetransferowany przez serwis Facebook na jego serwery

w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

 GOK Piątnica zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia Pani/Panu wgląd

do  danych  osobowych  dziecka  i  ich  poprawianie,  sprostowanie,  żądanie  ograniczenia  przetwarzania,  żądanie

realizacji  prawa do przenoszenia  danych,  realizacja  prawa do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz

usunięcia danych;

 Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia

w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez GOK Piątnica

przed datą cofnięcia przez Pana/Panią zgody;

 Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 Pani/Pana  dziecka/podopiecznego  dane  osobowe  zostały  pozyskane  do  GOK  Piątnica  w  drodze  zgłoszenia

Pani/Pana  dziecka/podopiecznego  do  udziału  w  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym

pn. ,,ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS”;

 Pani/Pana dziecko/podopieczny nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  o którym mowa

w art. 22 RODO, ani profilowaniu.



OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych

.........................................................................................................
       imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie

Wyrażam/y  zgodnie  z  art.  7  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679

z 27 kwietnia 2016 r., wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy,  ul.  Szkolna 25,  18-421 Piątnica Poduchowna, danych osobowych

mojego  dziecka  w  celach  organizacyjnych  i  promocyjnych  Powiatowego  Konkursu  Plastycznego

pn. ,,ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. 

Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszystkich  działań

organizacyjnych.

Oświadczamy,  iż  zapoznaliśmy  się  z  informacją  administratora  danych  osobowych  zamieszczoną

w plikach  do  pobrania  ,,Zgody  i  Oświadczenia  RODO”  na  stronie  internetowej

Gminnego Ośrodka Kultury  w  Piątnicy  www.gokpiatnica.pl/konkursy/1663-nowy-konkurs-plastyczny

i przyjęliśmy ją do informacji.

                                                                                    ...........................................................................…...
…..........................................................
          miejscowość, data                       

                                                                ….....….....................................................................   
                                                             podpisy rodziców (opiekunów prawnych)



ZEZWOLENIE  NA  ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU  DZIECKA

   § 1

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka    

…………….............................................................……........….....................................................................
(podać imię/imiona dziecka) 

przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy,  w  ramach  realizacji  Powiatowego  Konkursu  Plastycznego
pn. ,,ZWIERZĘTA WŚRÓD NAS”

§ 2

Wyrażam/y zezwolenie  na  wykorzystanie  przez  Gminny Ośrodek  Kultury w Piątnicy lub  przez  inne  osoby działające  na  zlecenie

Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, wizerunku mojego/naszego dziecka, na fotografiach lub materiałach video, na których utrwalono

ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz

publikowanie wizerunku  w materiałach służących popularyzacji  działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

poprzez rozpowszechnianie tego wizerunku w (zaznaczyć krzyżykiem)*:

        * mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.gokpiatnica.pl;

       * fanpage'u portalu społecznościowego Facebook GOK Piątnica;

       * prasie;

       * broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;

       *  czasowej wystawie fotograficznej w GOK Piątnica;

w okresie od podpisania niniejszego Zezwolenia do czasu zakończenia działań merytorycznych oraz promocyjnych.

§ 3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§ 4

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych
w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji wszelkich działań kulturalnych prowadzonych przez Ośrodek.

§ 5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.

                                                                                           

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

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

                                                                                                              (czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawny)*

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27kwietnia 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

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

*  W  przypadku,  gdy  dziecko  ma  oboje  prawnych  opiekunów,  rodziców,  wymagany  jest  podpis  obojga  rodziców.
W sytuacji,  gdy  dziecko  ma  jednego  rodzica,  bądź  rodzic  przebywa  długotrwale  zagranicą,  prosimy  o  wpisanie  tej
informacji. 


