
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

……………………………………………………………                           ……………………………
Imię i nazwisko dziecka                                                                                        wiek dziecka / klasa

……………………………………………………………
Telefon kontaktowy do rodzica/
opiekuna prawnego dziecka

W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadracik w sposób jednoznaczny, ze zgoda została przez Państwa wyrażona.

Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

□ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach z języka rosyjskiego  organizowanych przez Gminną

Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie.

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu do celów

związanych z przebiegiem zajęć z języka rosyjskiego i uczestnictwem mojego dziecka w nich. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

□Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka podczas trwania  zajęć z języka rosyjskiego

oraz ich upublicznienie na stronie www.gbprzeciszow.pl oraz na stronie Internetowej UG w Przeciszowie, www.kultu-
ralnypowiat.pl  i prasie lokalnej w celu promowania działań w tym zajęć/konkursów realizowanych w zakresie działal-
ności statutowej GBP.

……………..………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
przetwarzanie danych, które nastąpiło na podstawie wyrażonej zgody.

Oświadczam,  iż  zapoznałam/em  się  z  klauzulą  informacyjną  dołączoną  do  formularza  (na  drugiej  stronie
formularza) w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

……………..………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

http://www.gbprzeciszow.pl/
http://www.kulturalnypowiat.pl/
http://www.kulturalnypowiat.pl/


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej zwany jako „RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Bibliotek Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641
Przeciszów. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: gbp.biblioteka@gazeta.pl  
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  iod.gbp.biblioteka@gazeta.pl
3. Państwa dane osobowe podane w formularzu po wyrażeniu zgody będą przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art. 6
ust. 1, lit. a Rozporządzenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku dziecka na podstawie art. 81
ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. praw
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i dotyczy podania tylko tych danych, które są niezbędne do zapisania
osoby niepełnoletniej (Pani/Pana dziecka) na zajęcia i utrzymanie kontaktu z Panią/Panem tylko w zakresie organizacji
zajęć z języka rosyjskiego i uczestnictwa dziecka w nich.
5.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane w innym celu,  niż  ten dla  którego zostały zebrane.
Państwa dane w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku dziecka będą przetwarzane do czasu  wycofania
zgody, a w przypadku nie wyrażenia w tym celu zgody będą przetwarzane do zakończenia  zajęć z języka rosyjskiego w
danym roku kalendarzowym.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - upoważnione osoby przez Administratora dokonujące czynności
związanych z realizacją zajęć oraz podmioty, które wykonują działania na rzecz lub w imieniu administratora na mocy
zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  np.  firma  obsługująca  systemy  teleinformatyczne,  podmioty
wspierające  w zakresie  obsługi  prawnej,  doradczej,  czy  audytowej,  a  czy  organy  publiczne,  działające  na  odrębnych
przepisach prawa np. policja, sądy;
7. Mają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania,  przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy
przetwarzanie  odbywa  się  na  jej  podstawie.  W  celu  zgłoszenia  realizacji  swoich  praw  należy  skontaktować  się
Administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane w klauzuli pkt 1 i 2.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

……………..………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
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