
Załącznik nr 3 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na podawanie do publicznej wiadomości 

imienia i nazwiska mojego oraz mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie pod hasłem 

PRZYPINKĘ PROJEKTUJĘ - PROFILAKTYKĘ PROMUJĘ we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.  

 

............................ dnia ................................                         .............................................. 

   (miejscowość)                                                                 (czytelny podpis)                 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

    Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku  

 
 
 

mojego dziecka ………………………………………………………………………………………, 

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym,  przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, 

OPS w Wąsoszu, Gminny Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wąsosz. 

Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów w Konkursie: 
PRZYPINKĘ PROJEKTUJĘ - PROFILAKTYKĘ PROMUJĘ: 

 jest nieodpłatne, 

  nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 

  obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych GOKiS, OPS w Wąsoszu oraz 

na portalach społecznościowych, na których GOKiS posiada konto, w celach informacyjnych  

promocji Konkursu oraz jego wynikach. 
 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania 

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne.  

 

............................ dnia ................................                         .............................................. 

   (miejscowość)                                                                 (czytelny podpis)                 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  z siedzibą  ul. Piaskowa 

1, 19-222 Wąsosz; email: kontakt@gokis-wasosz.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo 

kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: 

iodo@gminawasosz.pl lub pisemnie na adres Ośrodka.  

3. Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji 

i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie 

internetowej GOKiS w Wąsoszu, Facebook GOKiS, OPS w Wąsoszu. na podstawie  udzielonej 

zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO i art. 6 ust.1 lit. e ),  

4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału                

w Konkursie. 

mailto:kontakt@gokis-wasosz.pl


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨  następujące kategorie podmiotów:  

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wąsosz 

-  podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;  

- inne podmioty, które przetwarzają̨ powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie  

  podpisanych stosownych umów. 

 

6. Państwa  dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w 

materiałach promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą Państwa  danych 

będzie Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Państwa  dane mogą być 

udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o 

zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy 

przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie 

przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  do czasu jej cofnięcia.  

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: 

      - żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, 

      - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

      - wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

      - cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - nie wpływa to na zgodność z prawem 

        przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, 

     -  złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

9.  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 

 

 

 

............................ dnia ................................                         .............................................. 

   (miejscowość)                                                   (czytelny podpis)                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


