
…………………………….., dnia ……………………… 2020 r. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek, adres, numer telefonu) przez Administratora Danych - Gminny Ośrodek 

Kultury w Stryszawie z siedzibą w 34-205 Stryszawa 740, w celu udziału w konkursie na 

zabawkę ludową. Swoje dane podaję dobrowolnie i zapewniam, że są zgodne z prawdą. 

Zapoznałem się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacjami o celu i 

sposobach przetwarzania moich danych, jak również przysługujących mi prawach szczególnie 

dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. 

 

          Wyrażam zgodę 

 

          Nie wyrażam zgody 

…………………………… 

  (czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, oraz art.7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie z 

siedzibą w 34-205 Stryszawa 740, a reprezentowanym przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się po adresem 

poczty elektronicznej iod.gokstryszawa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu na zabawkę ludową. 

4. Zakres danych jest niezbędny do udziału w konkursie na zabawkę ludową, w celu organizacji, 

przeprowadzenia, rozliczenia konkursu, rozliczenia projektu, przyznania ew. nagród i wyróżnień.  

5. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, natomiast nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora celów 

wskazanych w pkt. 3 i 4, oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym – na podstawie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, a ich niepodanie może wywołać konsekwencje w postaci braku zgody 

administratora na uczestnictwo w konkursie. 

8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: 

9.1.żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

9.2.wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

9.3.przenoszenia danych, 

9.4.wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9.5.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była 

zgoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………….., dnia ……………………… 2020 r. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że wyrażam nieodpłatną i bezterminową zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji konkursu na 

zabawkę ludową przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie na zasadach i w sposób 

określony w niniejszym oświadczeniu.  
 

Jestem świadomy, że w związku z prowadzoną działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w 

Stryszawie zgoda upoważnia go do wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku w celach 

informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz 

terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie oraz w mediach 

społecznościowych oraz w wydawanych publikacjach. Tym samym wyrażam zgodę na 

dokonanie zmian i modyfikacji zdjęcia, niezbędnych do jego rozpowszechniania, 

polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne 

modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, z zastrzeżeniem, że nie 

mogą one zniekształcać wizerunku. Tak dokonane zmiany i modyfikacje nie wymagają 

odrębnej zgody. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dostępu do tych 

danych osobowych i ich poprawiania. 

 

          Wyrażam zgodę 

 

          Nie wyrażam zgody 

 

…………………………… 

 (czytelny podpis) 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania 
 

W przypadku kiedy zostanę laureatem konkursu na zabawkę ludową lub będę osobą 

wyróżnioną w tym konkursie - wyrażam nieodpłatną i bezterminową zgodę na 

rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie w mediach, w tym w 

mediach internetowych i portalach społecznościowych moich danych: imienia, nazwiska, 

miejsca zamieszkania, w celach informacyjnych i promocyjnych. Zostałem poinformowany  

o przysługujących mi prawach dostępu do tych danych osobowych i ich poprawiania. 

 

         Wyrażam zgodę 

 

         Nie wyrażam zgody  

 

…………………………… 

 (czytelny podpis) 

 

 

 

 


