
NOWODWORSKIE ZWIERZĘTA DOMOWE – GALERIA ZDJĘĆ 
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Imię i Nazwisko  

autora pracy 

 

Wiek autora / klasa/grupa 

wiekowa                                  

 

 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

w postaci imienia, nazwiska, wieku w celu opublikowania zdjęć w albumie na fanpage’u Facebooka Nowodworskiego Ośrodka 

Kultury „NOWODWORSKIE ZWIERZĘTA DOMOWE”. 

 …………………………………………………….. 
   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2.   Wyrażam zgodę na publikację autorskiego zdjęcia i zawartych na nim treści (również wizerunku) oraz danych osobowych 

w zakresie imienia i nazwiska uczestnika Wydarzenia, podanie ich do publicznej wiadomości na stronach www i fanpage’ach 

Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki a także w lokalnych mediach. Oświadczam, że fotografie 

zostały wykonane przez  moje dziecko/podopiecznego, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na 

zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

 …………………………………………………….. 
   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że    
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1a, 05-100  

Nowy Dwór Nowy Dwór Mazowiecki 
2.Kontakt  z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  22 732 08 76 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@nok.nowydwormaz.pl 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia we wspólnym 

tworzeniu galerii zdjęć „NOWODWORSKIE ZWIERZĘTA DOMOWE”. 
5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów          

prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.  
7.Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,             

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych      Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości      

udziału dziecka/ucznia w wydarzeniu. 
 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 …………………………………………………….. 
   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:piotr.kirpsza.iod@gmail.com

