
Okonek, ……………………………………. 

ZGODA 

na udział dziecka w zajęciach oraz na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisany(a) 

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

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu rodzica/opiekuna) 

 
zgadzam się na udział mojego dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w zajęciach animacyjnych organizowanych przez Okoneckie Centrum Kultury w Okonku w 

czasie ferii zimowych w 2022r. w dniach 17.01.2022r., 19.01.2022r., 21.01.2022r., 

24.01.2022r., 28.01.2022r.  

Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze pomiędzy miejscem 
spotkania tj. siedzibą Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku przy ul. Leśnej 35, a miejscem 
zamieszkania. 

OŚWIADCZENIE: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją zajęć 
organizowanych przez OCK. 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o: 

a) adresie siedziby podmiotu, w którym dane są zbierane i przetwarzane, 
b) celu zbierania i przetwarzania danych, 
c) dobrowolności podania danych, 
d) prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania, 
e) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
f) prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, 
g) prawie wniesienia sprzeciwu, 
h) prawie wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

Oświadczam także, że: 

1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 
2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
Okoneckie Centrum Kultury, dostępnym na stronie internetowej www.ockokonek.pl i w pełni 
akceptuję jego treść. 
 
 

       …………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Okoneckie Centrum Kultury w 

Okonku z siedzibą ul. Leśna 35, 64-965 Okonek, NIP: 7670005428 ,zwane dalej OCK 

2 W OCK  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą 

poczty elektronicznej (adres: frak@adwokat-pila.com.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres 

Administratora. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udziału 

Państwa dzieci w zajęciach animacyjnych w dniach 17.01.2022r., 19.01.2022r., 21.01.2022r., 

24.01.2022r., 28.01.2022r. 

4. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli 

art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

6. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie do czasu zakończenia 

zajęć animacyjnych następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych, 

d. prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

10. przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi uczestnictwo Państwa dziecka w zajęciach.  

13. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi zapisami klauzuli informacyjnej. 

 

…….……………………………………. 

 



Okonek, dn. …………………………………… 

 

ZGODA 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO)  

 
WYRAŻAM ZGODĘ 

NA UTRWALANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE ORAZ PUBLIKOWANIE 
WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka) 

w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi tj. imię i nazwisko 
dziecka przez Administratora - Okoneckie Centrum Kultury w Okonku z siedzibą ul. Leśna 35, 
Okonek, zwane dalej OCK, w celach związanych z publikacją informacji na temat realizacji 
zajęć feryjnych w 2022r. organizowanych przez OCK, a także w celach promocyjnych 
działalności OCK. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności następujące formy jego 
publikacji:  

1. udostępnianie na stronie internetowej OCK w Okonku 
2. udostępnianie na profilu OCK na Facebooku 
3. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, 

broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z działalnością OCK w 
Okonku.  

 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr 
osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam bezpłatnie. 

Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 

 

 
…………………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 


