
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/mojego* córki/syna*  
 
……………………………………………………………….…….. przez Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów w związku z jej/jego* 
          (imię i nazwisko córki/syna)                                                                                
 

udziałem w organizowanych zajęciach warsztatowych pn. "Ferie z kulturką”, które odbędą się w dniach 11.02 -24.02.2019 r.  
 

   …..……………………………………………………….….                                          Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
                miejscowość, data                                                                                           

1. …………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………….. 
*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO2 wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojej/mojego* córki/syna*  
 
…………………………………………………………….……………………… w celu informacyjnym i promocyjnym Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, w tym na 
 (imię i nazwisko córki/syna)         
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy3.  
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, wykonane podczas organizowanych zajęć pn. „Ferie z kulturką”, które odbędą się  
w dniach 11.02 -24.02.2019 r. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, w prasie lokalnej, a także 
wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach Domu Kultury  „Sokół” w Strzyżowie. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Dom Kultury „Sokół”  
w Strzyżowie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojej/mojego* córki/syna* na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 
    
 …..……………………………………………………….….                                          Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
                miejscowość, data                                                                                           

1. …………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………….. 
*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną, dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  

z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach pn . „Ferie z kulturką”, organizowanych przez Dom Kultury  „Sokół” w Strzyżowie 

  
 ………..…………………………………..………..….           Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
  miejscowość, data 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

 
Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr awie 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 - dalej RODO) Dom Kultury  „Sokół” w Strzyżowie informuje, że:   
                                            
1. Administratorem Danych Osobowych jest Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, w imieniu którego działa – Dyrektor;  

tel: 17 276 12 58, e-mail: dksokol@op.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udziału w organizowanych zajęciach pn. „Ferie  

z kulturką” w dniach 11.02-24.02.2019 r. 
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które 

przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmioty przetwarzające, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania 
danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych 

osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, , a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenci e bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa Pani/Pana córki/syna w zajęciach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

                                                             
1 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).   
2 rozporządzenie 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).   
3 z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  


