
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestnika wydarzenia  

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, przez Miejsko-Gminny Dom 

Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów 

Małopolski,  w celu wzięcia udziału w wydarzeniu jakim jest konkurs „Moja Walentynka – 

mój Walenty”. 

  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku za pośrednictwem 

dowolnego medium w celu stworzenia filmu podsumowującego zakończenie wydarzenia 

jakim jest konkurs „Moja Walentynka – mój Walenty” oraz na ich nieodpłatne 

rozpowszechnianie przez organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w 

materiałach promocyjnych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r.. 

 

 

…………………………….. 

Podpis opiekuna prawnego/ 

podpis uczestnika wydarzenia 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla wszystkich osób uwidocznionych 

na zdjęciu 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski,  w celu wzięcia udziału w 

wydarzeniu jakim jest konkurs „Moja Walentynka – mój Walenty” 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku za pośrednictwem 

dowolnego medium w celu stworzenia filmu podsumowującego zakończenie wydarzenia 

jakim jest konkurs „Moja Walentynka – mój Walenty” oraz na ich nieodpłatne 

rozpowszechnianie przez organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w 

materiałach promocyjnych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 r.. 

 

 

 

…………………………… 

Podpis  

 

 

Zostałem poinformowany, że chociaż wyrażenie zgody jest dobrowolne, to skutkiem jej 

niewyrażenia, będzie niemożność realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie wycofania zgody w dowolnym 

momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną obejmująca informacje 

dotyczące przetwarzania moich danych osobowych i związanych z tym praw. 


