
ZGODA  PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ I  WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z
UCZESTNICTWEM W KONKURSIE PT. „WNUKI MOJA MIŁÓŚĆ ”

ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKĘ W
GRĘBOCICACH

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w

Grębocicach mojego wizerunku

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

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

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

(imię/imiona i nazwiska osób widniejących na fotografii)

nadesłanego przeze mnie na konkurs pt. „Wnuki moja miłość”

Informuję,  że  zostałam/em  poinformowany/a,  iż  podanie  danych  jest

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich

oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

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

Miejscowość, data         

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

  Czytelny podpis 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy  95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury i 
Biblioteka w Grębocicach.

2 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem 
telefonu lub e-mail: iodo@nsi.net.pl, tel: 76 835 88 01,

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu udostępniania 
wizerunku na terenie placówki oraz na stronach internetowych placówki w związku 
z udziałem w konkursie „Wnuki moja miłość”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, 
ogólnego rozporządzenia o dekoracja’ danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zgoda),

4) kategoria przetwarzanych danych: dane wizerunkowe,
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia placówki,
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na 

podstawie umów powierzenia zawartych z Administratorem oraz na mocy przepisów
prawa,

7) posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych    Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.




