
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja, ______________________                                               , dobrowolnie wyrażam zgodę na 
utrwalanie mojego wizerunku i upublicznianie go wraz z imieniem, nazwiskiem i grupą, na stronie 
internetowej www.ckpit.pl, na stronie https://www.facebook.com/ckpitponiatowa/, na portalach 
informacyjnych Urzędu Miasta Poniatowa, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta                         
i Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej , w gazetach: „Gazeta Powiatowa”, 
„Przegląd Regionalny” i „Wspólnota Opolska”, na tablicy informacyjnej w placówce oraz                          
w obrębie placówki, umieszczanie zdjęć na ścianach, zgodnie z przedstawioną poniżej klauzulą 
informacyjną. Zgoda dotyczy wydarzeń wskazanych poniżej i oznaczonych „X”. 
 

Nazwa wydarzenia Zgoda – 
zaznaczamy X; 
Brak zgody – 
zostawiamy puste. 

Uczestnictwo w orszaku podczas „Święta Trzech Króli”  

Organizacja przedstawień tematycznych na Boże Narodzenie  

Organizacja przedstawień tematycznych na Wielkanoc  

Kolędowanie w Hospicjum im. Małego Księcia  dla dzieci w Lublinie  

Udział w koncertach podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

Konkursy plastyczne  

Mały Konkurs Recytatorski  

Impreza kulturalna „Poniatowianki” (plenerowa)  

Impreza „Poniatowskie Spotkania Młodzieżowych Orkiestr Dętych”  

Dożynki wojewódzkie  

Oprawa artystyczna imprezy „Piknik Trzeźwości”    

Obchody i udział w imprezie z okazji „Dnia Dziecka”  

Organizacja Pochodu święta 3-maja  

Organizacja Pochodu  święta 11 -listopada  

Udział w Kiermaszu Bożego Narodzenia   

Udział w Kiermaszu  Wielkanocnym  

Przeglądy kolęd i piosenek  

Oprawa artystyczna Złotych Godów dla mieszkańców z Gminy Poniatowa  

 

http://www.ckpit.pl/
https://www.facebook.com/ckpitponiatowa/


KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Joanna Kawałek – dyrektor                      
w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabrycznej 1, 24-320 
Poniatowa, NIP: 717-12-39-66. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym można się 
skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl  
 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu promocji instytucji kultury poprzez 
upublicznianie wizerunków dzieci i pełnoletnich uczestników zajęć na stronie instytucji                            
i w obrębie placówki na podstawie zgody udzielonej przez pełnoprawnego opiekuna dziecka (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO)/ pełnoletniego uczestnika zajęć. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w 
przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Dane osobowe będą 
przetwarzane do 5 lat po zakończeniu edukacji dziecka/ pełnoletniego uczestnika zajęć w 
placówce administratora.  
Dane mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub 
innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych oraz odbiorcom, 
którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
W każdym czasie każdemu pełnoprawnemu opiekunowi/ pełnoletniemu uczestnikowi zajęć 
przysługuje prawo do cofnięcia zgody na utrwalanie i upublicznianie wizerunku swojego dziecka       
i pełnoletniego uczestnika zajęć,  a w uzasadnionych przypadkach przysługują: 

• prawo dostępu, 

• prawo do sprostowania, 

• prawo do ograniczenia,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu, 

• prawo do usunięcia, 

• prawo do przenoszenia, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 
 

 
_________________________________________ 

data i podpis pełnoprawnego opiekuna dziecka 

 

mailto:iod@bodo24.pl

