
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku dziecka

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz

wizerunku  mojego  dziecka  ….......................................................................................….

(imię i nazwisko dziecka) w celu organizacji 5 Interaktywnych pokazów sztuki Batiku oraz

wystawy prac powstałych podczas ww. pokazów.

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  jest  Tucholski  Ośrodek

Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektordanychosobowych@gmail.com

3. Dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji

5 Interaktywnych pokazów sztuki  Batiku oraz wystawy prac powstałych podczas

ww. pokazów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  będą  wyłącznie  podmioty

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  przechowywane  będą  przez  okres  zgodny

z przepisami prawa

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo

do przenoszenia danych

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych

może skutkować odmową realizacji usługi

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ….............................................................

(imię i nazwisko dziecka), adres zamieszkania ….................................................................,

numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego …................................................................,

w  5  Interaktywnych  pokazach  sztuki  Batiku  w  Tucholskim  Ośrodku  Kultury,  które

poprowadzą Instruktorzy z Przasnysza.

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku PESEL …..................................................,

pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Instruktorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za   pieniądze  i  sprzęt  (telefony,  tablety,

aparaty itp.) zabrane przez dziecko na Interaktywne pokazy sztuki Batiku.

Oświadczam,  że  moje  dziecko  może  samodzielnie  przyjść  na  pokazy  i  samodzielnie

wrócić po pokazach do domu.

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Tuchola, dnia..................................


