
Ja niżej podpisany (-a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 ………………………………………………………………………… w Wydarzeniu 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji/ Gminną Bibliotekę 
Publiczną/Filie Biblioteczne. 

………………………………………….

 Data, podpis rodzica, opiekuna prawnego

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Animacji Kultury i 
Rekreacji w Szudziałowie (zwany dalej GOAKiR) z siedzibą: ul. Szkolna 2, 16-113 
Szudziałowo., reprezentowany przez Dyrektora;

2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel: 85 722 14 06, przez e-
mail: goakir.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl lub listownie na adres Gminny 
Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO , w celu 
przeprowadzenia  wydarzenia Gminny Konkurs Fotograficzny „Sleeveface- ubierz się w 
książkę”

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy
prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek) zostaną opublikowane 
w mediach społecznościowych Facebook GOAKiR, i  mogą być przetwarzane w innych 
mediach. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub 
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, 
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

a) na podstawie art.15 RODO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

mailto:goakir.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl


b) na podstawie art.21 RODO wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 
przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8.W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez Administratora jest wykluczenie z 
Projektu/Konkursu/Wydarzenia

NOWY WZÓR  „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH” OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.06.2020r.

Jestem świadoma/-y,  że  Organizator  pomimo wprowadzonych  zasad  sanitarnych  i  starań,
związanych z ich przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych
sytuacji,  tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wskazanego powyżej
uczestnika  oraz  uniknięcia  ryzyka  jakie  wiąże  się  z  możliwością  i  niebezpieczeństwem
zarażenia  wirusem  SARS-CoV-2  wywołującym  chorobę  COVID-19.W  przekonaniu,  że
Dyrektor oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
dołożyli  należytej  staranności  przy  organizacji  zajęć,  wdrożeniu  oraz  zachowaniu
wdrożonych  zasad  składających  się  na  reżim  sanitarny,  nie  będę  wnosił/-a  roszczenia  o
odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie w stosunku do Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i
Rekreacji  w Szudziałowie,  w związku z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19 w trakcie uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, spotkaniach.
Zapoznałam/em  się  z  procedurą  bezpieczeństwa  obowiązującą  w  okresie  pandemii  w
Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.
Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury ciała u wskazanego powyżej uczestnika
przy  użyciu  termometru  bezdotykowego  przez  upoważnioną  do  tych  czynności  osobę,  w
ramach przeciwdziałania zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-
19.  Wyrażona  przeze  mnie  zgoda  jest  podyktowana  procedurami  bezpieczeństwa  życia  i
zdrowia dzieci/młodzieży oraz działaniem prewencyjnym podjętym przez Gminny Ośrodek
Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

………………………………………….

 Data, podpis rodzica, opiekuna prawnego


