
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021 

                                                                  Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury 

                                                                  dotyczące Regulaminu  uczestnictwa w zajęciach w ŻDK 

 
………………… dnia ………………… 20… r.  

  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA   
Ja niżej podpisany/a,  
  
…………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

 
wyrażam zgodę na wykorzystanie i opublikowanie przez Żychliński Dom Kultury wizerunku mojego dziecka 
  
…………………………………………………………………   
                (imię i nazwisko dziecka)  
 

utrwalonego podczas zajęć, konkursów, uroczystości i innych wydarzeń Żychlińskiego Domu Kultury w formie zdjęć lub 
materiałów filmowych na stronie internetowej Żychlińskiego Domu Kultury, gablotkach wewnątrz budynku oraz na 
profilu społecznościowym Żychlińskiego Domu Kultury na Facebook ’u w celu promocji działalności Żychlińskiego Domu 
Kultury. 
Jednocześnie oświadczam, że zgoda na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka udzielona jest nieodpłatnie i bez 
ograniczeń czasowych, jednakże wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Otrzymałam/em *informację o przetwarzaniu danych osobowych i zapoznałam/em się z jej treścią. 

 

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

 

 
*INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin 

2. kontakt@zedek.pl. 
3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych iod@gminazychlin.pl 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji działalności Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane 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 (RODO).  

5. Kategorie danych będące przedmiotem przetwarzania obejmują wizerunek.  
6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy administratora i podmioty prowadzące obsługę informatyczną 

strony internetowej. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego i państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm informatycznych, w tym portali 
społecznościowych (jeżeli dotyczy), które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych 
serwerach (hosting).Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.  

7. Rodzicowi i opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 
(poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Rodzicowi 
i opiekun prawny dziecka może wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Dane osobowe mojego dziecka nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji,  w tym profilowania 
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