
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DLA UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ EDUKACJNO -KUKTURALNYCH 

Ja niżej podpisany/a …………………………., rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego/ej ……………………*, na 

podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam/ nie 

wyrażam* zgodę na utrwalenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* w postaci zdjęć i/lub materiału 

filmowego* oraz nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie i 

korzystanie z mojego wizerunku poprzez zamieszczanie tychże zdjęć na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu, przez Samorządowe Centrum Kultury w 

Dzikowcu, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64, w celu:  

1. publikacji osiągnięć uczestnika,  

2. w celach pamiątkowych, oraz  

3. promocji działalności SCK.  

Wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, 

36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64, moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka* w postaci 

wizerunku, w celach i zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu powyżej. Oświadczam, że zostałem 

poinformowany, iż wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania moich danych z 

prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 

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

(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Kogo dotyczy informacja: rodzic/ opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika, uczestnik.  

2. Czego dotyczy informacja: utrwalanie i korzystanie z wizerunku. 

3. Kto wykorzystuje dane: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. 

4. Kontakt: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 64, nr tel. (017) 7479029, adres e-mail: sckdzikowiec@op.pl.  

5. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl. 

6. Cel wykorzystania: publikacja osiągnięć uczestnika, cele pamiątkowe, promocja działalności SCK.  

7. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Kto może otrzymać dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia medium, w którym umieszczono 

wizerunek uczestnika. 

9. Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługujące prawa: wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych, usunięcia, 

przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

11. Czy muszę podać dane: podanie danych jest dobrowolne.  

12. Konsekwencje odmowy: brak. 

13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.  



UWAGA: Wycofanie udzielonej zgody nie wypływa na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało 

miejsce przed wycofaniem zgody. 


