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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) 

I.  Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich* danych osobowych mojego 
dziecka* …………………………………………… w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pla-
stycznego „MÓJ ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK” organizowanego przez Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym, 37 - 306 Grodzisko Dolne 332, tel. (17) 24 36 141, e-mail: gok@grodziskodolne.pl. 

II. Jednocześnie zostałem poinformowany, że: 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednic-
twem adresu e-mail: gok@grodziskodolne.pl. 

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. 

3) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowią-
zujących przepisów prawa. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez 
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 

5) Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia. 

6) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia              
o ochronie danych osobowych. 

7) Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowa-
niu. 

      

* niewłaściwe skreślić        

               …………………………………………………. 

                                (data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

Imię   

Nazwisko:   

Kategoria wiekowa 
(klasa, szkoła): 

  

Adres: 
miejscowość kod poczta 

Telefon kontaktowy:   Adres e-mail:   


