
Załącznik nr 2         

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na potrzeby organizacji 

oraz w ramach przeprowadzenia XII OGÓLNOPOLSKIEGO AMATORSKIEGO 

PRZEGLĄDU TEATRALNO - KABARETOWEGO „WIEŻOWISKO” w Gniewinie 

w celu upublicznienia fotorelacji z jego przebiegu na stronach internetowych organizatorów             

i w biuletynie informacyjnym oraz zamieszczenia w materiałach promocyjnych organizatorów 

oraz Gminę Gniewino na czas nieoznaczony.  

 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy) 

 

 ………………………………                                          ……………………………………  

(miejscowość, data)   (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę /rodzica/opiekuna prawnego)  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) niniejszym wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu 

XII Ogólnopolskiego Amatorskiego Przeglądzie Teatralno – Kabaretowym „WIEŻOWISKO”  

(tj.: wizerunku, imię i nazwisko opiekuna, kontakt mailowy i numer telefonu opiekuna) w celu 

organizacji przez: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka z siedzibą w Gniewinie,  

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino, Towarzystwo Oświatowe, ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino, 

oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Gniewinie, ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino, przez 

okres 5-ciu lat od 1 stycznia 2021 r..  

 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka, którego zgoda dotyczy) 

 

 

……………………………….                                               …………………………………..  

(miejscowość, data)   (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę lub rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 



PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ   

JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z PONIŻSZĄ KLAUZULĄ ORAZ 

AKCEPTACJĄ JEJ TREŚCI 
 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników przeglądu jest Centrum Kultury, Sportu, 

Turystyki i Biblioteka w Gniewinie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - Pana Sławomira Olczyk, 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: inspektorrodo@ck.gniewino.pl 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

przeglądu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także 

w celach marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko opiekuna, 

b) kontakt mailowy i numer telefonu opiekuna 

7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania 

c) data urodzenia, 

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej). 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu 

informowania (także w mediach i w Internecie) o wynikach konkursu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie  

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku  

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się  

z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 


