Zgoda na wizerunek

............................................
Miejscowość, data

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Ja,

niżej

podpisany/a)

......................................................................................

(czytelnie

imię i nazwisko) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
mojego

syna/córki

……………………………………………………………..w

postaci

rozpowszechniania jego wizerunku w rozumieniu i w związku z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ogólnego
rozporządzenia

o

ochronie

danych

(tj.

RODO),

poprzez

zamieszczanie

utrwalających go materiałów na stronie internetowej, prowadzonych profilach w
mediach społecznościowych
( Facebook, Instagram), w pozostałych środkach przekazu reklamy, w celach i w
związku z prowadzoną przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, z
siedzibą: Wojska Polskiego 22, 87-840 Lubień Kujawski, działalnością edukacyjną,
kulturalną i promocyjną.
Jestem świadomy/a, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne.
..................................................
(Podpis osoby wyrażającej zgodę)

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą: Wojska Polskiego 22,
87-840 Lubień Kujawski, reprezentowanemu przez Dyrektora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
Państwa zgody wyłącznie w w/w celach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Odbiorcą Państwa danych mogą być
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem, z którymi
zawarto stosowne umowy powierzenia, np. w zakresie obsługi IT. Państwa dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Na zasadach określonych
w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo prawo dostępu do swoich
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danych osobowych, ich edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z Administratorem na wyżej
podany adres siedziby lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem. W ramach przetwarzania danych nie
stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. Nie
przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

