
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu 

ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń 

tel. 83 375 41 37, e-mail: kontakt@domkulturywkodniu.pl  
 

Załącznik nr 7 do Polityki ochrony danych osobowych GCKSiT w Kodniu 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie (* wybrać właściwe): 

     moich danych osobowych (imię i nazwisko): …………………………..……………………… 

     danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)*: …...................................................……….  

przez administratora danych: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4, 

21-509 Kodeń, tel. 83 375 41 37, e-mail: kontakt@domkulturywkodniu.pl, w celu realizacji zadań 

wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. 

poz. 194/, polegających na organizacji w GCKSiT w Kodniu XXII Przeglądu Kolęd i Grup Kolęd-

niczych „Kolędujmy wszyscy wraz…”. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. Podanie danych jest do-

browolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Fakt niepodania ww. danych jest 

jednoznaczny z rezygnacją uczestnika z udziału w wydarzeniu.  

 

Data i czytelny podpis: ……………………………………… 

 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie (* wybrać właściwe): 

     mojego wizerunku (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………… 

     wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko)*: ….............................................................………. 

przez Administratora lub przez inne osoby działające na zlecenie organizatora, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszel-

kimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 

także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji i promocji w GCKSiT w 

Kodniu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:  

1.1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;  

1.2. prasie i telewizji;  

1.3. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.  

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych, ani innych praw.  

3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasa-

dach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań GCKSiT w Kodniu.  

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.  

6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

 

Data i czytelny podpis: ……………………………………… 
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