
OŚWIADCZENIE 

dot. Warsztatów wokalno-instrumentalnych 
Zgoda dotyczy również – osoby nieletniej biorącej udział w warsztatach. 

 
□ TAK □ NIE  

Imię i nazwisko uczestnika/osoby nieletniej ……………………………………………………… 
 
        ______________________________  
(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych osobowych mojego 
dziecka – osoby nieletnich na potrzeby realizacji w/w wydarzenia przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Niwiskach.  

 

□ TAK □ NIE  

 
       ______________________________  
(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
mojego dziecka – osoby nieletniej i mojego wizerunku dla celu udokumentowania 
 i promocji wydarzenia przez Gminny Ośrodek Kultury w Niwiskach, w tym umieszczenia  
w mediach społecznościowych, stronach www, prasie, broszurach, ulotkach, albumach 
promocyjnych itp. 

 □ TAK □ NIE  

          ______________________________ 

 (data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)  
 

Oświadczam, iż swoje dane osobowe (dane osobowe mojego dziecka – osoby nieletniej) 
podaję świadomie, zgodnie z prawdą i dobrowolnie oraz zapoznałem 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.  

□ TAK □ NIE  
 

        ______________________________  
(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego) 
___________________________________________________________________________________________________ 
KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Kto wykorzystuje dane: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Kontakt: 36-147 Niwiska 487. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: 
iod@niwiska.pl. Cel wykorzystania: W zależności od Państwa woli dane osobowe, o których mowa w treści zgody, to albo wyłącznie jego utrwalony wizerunek 
albo - w zależności od wskazanego celu - wizerunek wraz z imieniem, nazwiskiem i osiągnięciem, bądź wizerunek wraz z imieniem, nazwiskiem i okresem 
działalności związanej z uczestnictwem. Dane te mogą być wykorzystywane do promowania różnego rodzaju osiągnięć, do celów pamiątkowych lub wyłącznie do 
niektórych z tych celów. Przysługujące prawa: prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, w tym prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  


