
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w zajęciach podczas Ferii Zimowych 

2023r w Domu Kultury w Przecławiu 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna…………………….…………….. tel. ………………………… 

/imię i nazwisko/ /tel. rodzica/ w zajęciach w dniu/ dniach 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………. ………………………………………….. 

 /miejscowość, data/ /podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 W związku z udziałem mojego dziecka w Feriach Zimowych realizowanych przez Dom 

Kultury w Przecławiu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 

27 kwietnia 2016r.) 

 

 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 

52, 39-320 Przecław. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: spiecuch@przeclaw.org. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji zajęć w ramach Ferii 

Zimowych z  Domem Kultury w Przecławiu. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawienia, żądania usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszaniem przepisów prawa tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 

przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez 

Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka 

podczas Ferii Zimowych oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych, profilu Facebook Domu Kultury i Gminy Przecław, a także na 

tablicach ściennych i folderach w celu informacji i promocji zajęć Domu Kultury  

w Przecławiu. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

……………………………..                                                                    ……………………….. 
(Miejscowość i data)                                                                                                                      (Czytelny podpis opiekuna) 

 

mailto:spiecuch@przeclaw.org

