
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

Zapoznawszy się z powyższym, wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku 

mojego/mojego dziecka przez Organizatorów lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora, 

w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie 

wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie wyłącznie w celach promocyjnych Organizatora.   

 

.......................................................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika:  

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji I Gminnego Turnieju 

Piłki Nożnej w Małej Wsi zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych, a w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 

poz. 1000). 

 

.......................................................................................... 

Data i czytelny podpis uczestnika:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY MULTIOSADA W MAŁEJ WSI 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

MultiOsada w Małej Wsi, z siedzibą przy  ul. Warszawskiej 31, 09-460 Mała Wieś.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym można  się kontaktować 

poprzez email:  iodo@multiosada.pl lub telefonicznie – nr 502 019 329 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. -  osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

możliwości udziału w I Gminnym Turnieju Piłki Nożnej.   

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa,\ 

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminnym Centrum Kultury 

MultiOsada  w Małej Wsi przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem 

jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały 

zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.). 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

✓ prawo dostępu do treści swoich danych; 

✓ prawo do sprostowania danych; 

✓ prawo do usunięcia danych; 

✓ prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

✓ prawo do przenoszenia danych; 

✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

✓ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania 

świadczenia.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

mailto:iodo@multiosada.pl

