FERIE ZIMOWE 2019
Z OŚWIĘCIMSKIM CENTRUM KULTURY
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
oraz wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ja niżej podpisana/y ………………………………………..........................................................................................................
jako rodzic / opiekun prawny dziecka........................................................................................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Oświęcimskie Centrum Kultury przy
ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim w celu wykonywania statutowych zadań OCK.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)
ja niżej podpisana/y......................................................................................................................................…............
jako rodzic / opiekun prawny dziecka ........................................................................................................................
wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie zdjęcia analogowego i cyfrowego
/ nagrania audio/ nagrania video, a także użycie wizerunku mojego dziecka na fotografiach i materiałach
filmowych dokumentujących działania w ramach Ferii zimowych z OCK oraz na stronie internetowej
http://www.ock.org.pl prowadzonej przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr
osobistych ani innych praw.

Oświadczam, iż podanie przeze mnie, jako rodzica / opiekuna prawnego dziecka, danych osobowych dziecka jest
dobrowolne oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym prawie dostępu do treści danych mojego
dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, żądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody mogę dokonać w sposób wolny od opłat przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres
iod@ock.org.pl lub składając oświadczenie na piśmie osobiście w placówce lub przesyłając je pocztą na adres
Administratora Danych.

...........................................................................................................
Data i podpis składającego oświadczenia

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka o wyrażeniu zgody
na samodzielne opuszczenie miejsca zajęć feryjnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka z zajęć feryjnych
..........................................................................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka/
dziecko odbiorę osobiście / upoważniam do odbioru mojego dziecka*:
………………………………………………………………………………………………........................................................
/imię i nazwisko osoby upoważnionej/
*niepotrzebne skreślić

...........................................................................................................
Data i podpis składającego oświadczenie

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy
J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania,
kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich
dalszego przetwarzania.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy niniejszego
ogólnego rozporządzenia.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być
udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zwarł umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.

