
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w zajęciach 
PRACOWNI PLASTYCZNEJ MAŁEGO ARTYSTY

prowadzonych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, 
ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i nazwisko……………………………………………….

Wiek…………………………….

w zajęciach PRACOWNI PLASTYCZNEJ MAŁEGO ARTYSTY w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury.

Jednocześnie zobowiązuję się do odebrania dziecka w wyznaczonym czasie, na życzenie instruktora, w przypadku 
choroby lub niewłaściwego zachowania podczas zajęć.
Potwierdzam, że moje dziecko objęte jest ubezpieczeniem grupowym w szkole/przedszkolu.
Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach.
Za drogę dziecka do M-GOK i z powrotem odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w zakresie: imienia, nazwiska i wieku przez 

M-GOK, ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski w celu organizacji i promocji zajęć plastycznych.

             Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promujących działalność         
             M-GOK i sekcji plastycznejj. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie , filmy oraz nagrania wykonane 
podczas realizacji zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej M-GOK (www.mgok.gryfow.pl) i na profilu 
facebook’owym instytucji oraz w mediach współpracujących z M-GOK. 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (rodzica, opiekuna)  danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru 
telefonu w celu organizacji zajęć pracowni plastycznej.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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 – RODO) zostałem(łam) poinformowany(a), że:

1. Administratorem Danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą: ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, 
mgokgryfow@wp.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji zajęć PRACOWNI PLASTYCZNEJ działającej  w 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres realizacji wskazanego 
celu.

5. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku nie jest możliwa 
realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach.

……………………………………………………..
miejscowość i data

    ………………………………………………………………………….

     (podpis  rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy)

http://www.mgok.gryfow.pl/

