
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych)
w związku  z  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  04.02.1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych,  wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  i  filmów  zawierających  wizerunek
mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………

w  zakresie  imienia,  nazwiska,  wizerunku,  wieku,  prac,  zarejestrowanych  podczas  zajęć
i uroczystości szkolnych oraz uczestnictwa turniejach,  konkursach, pokazach, programach,
projektach,  a  także  wyników  uzyskanych  podczas  w/w  sytuacji,  wycieczkach  i  innych
uroczystościach organizowanych przez Młodzieżowy Domu Kultury w Biłgoraju.
Wizerunek może być umieszczony i publikowany na stronie internetowej MDK, profilach
internetowych  zarządzanych  przez  placówkę  (Facebook)  oraz  mediach:  prasie,  telewizji  
w celu informacji i promocji Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

Zgodnie z art. 13 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  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych  jest  Młodzieżowy Domu Kultury  w Biłgoraju,
reprezentowany  przez  Dyrektora,  ul.  Wira  Bartoszewskiego  10,  23-400  Biłgoraj,
tej.:84 686 89 56.

2. Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  mogę  się  skontaktować  na  adres  e-mailowy:
iod@bilgorajski.pl

3. Wizerunek  może  być  wykorzystywany  w  celach  związanych  z  promocją
i  działalnością  Młodzieżowego  Domu  Kultury,  na  podstawie  wyrażonej  zgody
art. 6 lit. a Rozporządzenia. 

4. Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty  upoważnione  na
podstawie przepisów prawa.

5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich.
6. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  promocji

wydarzenia lub Młodzieżowego Domu Kultury.
7. Mają Państwo prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych, prawo do  żądania

sprostowania  danych,  ograniczenia  przetwarzania,  usunięcia  danych,  złożenia
sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto Administrator informuje, że:
•  niniejsza  zgoda  może  zostać  cofnięta  w  dowolnym momencie  poprzez  złożenie
oświadczenia w tej samej formie,  w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Dane  osobowe  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  nie  będą  podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka

.......................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

              Imię i nazwisko wychowanka

mailto:iod@bilgorajski.pl

