
PÓŁKOLONIE – ZIMA 2021 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………........................................................................ 

(imię i nazwisko) 

w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania jego wizerunku w związku z udziałem w zajęciach, uroczystościach, konkursach, 

spotkaniach okolicznościowych oraz innych zbiorowych zgromadzeniach związanych z funkcjonowaniem oraz promowaniem Pałacu 

Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.  

TAK* NIE* Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na:  

  materiałach informacyjnych i reklamowych  

  stronie internetowej Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi  

  profilu Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi w serwisach społecznościowych (np. facebook)  

zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać umieszczone na stronie 

internetowej Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach Pałacu Młodzieży 

im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook).  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Pałacu Młodzieży 

im. Juliana Tuwima w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, prac plastycznych, nagrań, wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby 

określone w oświadczeniu. 

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne ……………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych oraz mojego dziecka jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, z siedzibą w Łodzi 

(94-050), al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 

2. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować do powołanego przez Pałac Młodzieży Inspektora Ochrony Danych  

na adres e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl lub tel. 502740777 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu zakwalifikowania mojego dziecka na półkolonie oraz w celach związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem półkolonii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, co oznacza, że przetwarzanie 

danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego z Ustawy z dnia 

11.09.2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1629) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r.w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r., poz. 452).  

4. Odbiorcami moich danych osobowych oraz mojego dziecka będą: 

a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych  

b) Towarzystwo Ubezpieczeniowe (obowiązek ubezpieczenia NNW dla uczestników wypoczynku)  

c) Kuratorium Oświaty, Sanepid lub inne organy kontroli (do wglądu podczas kontroli) 

d) podmioty ochrony zdrowia (w przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej)  

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6. Mam prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 

danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; w przypadku braku dostępu do danych dziecko nie będzie mogło zostać 

zakwalifikowane na półkolonie 

8. Dane osobowe moje oraz mojego dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat  

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

10. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania  

 

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

* właściwe zaznaczyć data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 


