
Klauzula zgody rodzic/ opiekun

Proszę postawić dowolny znak w kratkach

        Akceptuję regulamin VIII Gminnego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”  organizowanego  przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sawinie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

        Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w VIII Gminnym Konkursie 
„Palmy i Pisanki Wielkanocne”   ucznia klasy ………………………. 
szkoły….......................................................................................................................…............................... 
w ………………………………..organizowanym w dniu 05.04.2019r. w Sawinie

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………….
…………………………..… przez Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie pod adresem ul. Chutecka 7, 22-107 Sawin, w 
celu realizacji VIII Gminnego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”

         Wyrażam zgodę na publikację przez  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie wizerunku mojego dziecka, 
utrwalonego podczas VIII Gminnego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”  oraz imienia, nazwiska na/w:

• stronach internetowych: www.sawin.pl, www.facebook.com/goksawin
• w „Gazecie Sawinian” oraz lokalnej prasie (Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień, Kurier Lubelski)

w celu promocji konkursu.

……………………………………….……………………. 
                                                                Data, podpis

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie pod adresem ul. Chutecka 7, 

22-107 Sawin
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@sawin.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji VIII Gminnego Konkursu „Palmy 

i Pisanki Wielkanocne”organizowanego w dniu 05.04.2019 r. w Sawinie 
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a także przez okres niezbędny do realizacji konkursu 
5. Odbiorcą danych będzie Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie pod adresem ul. Chutecka 7, 22-107 Sawin
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych 
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                                        ……………………………………….………………………
               Data, podpis 
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