
 

………………………………….…………………… 
                  (miejscowość)                    (data) 

…………………………………………………………...………. 
(imię i nazwisko 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 

 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i 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)- dalej RODO, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

utrwalonego w trakcie FERII ZIMOWYCH  2023, na potrzeby działalności promocyjno-informacyjnej 

Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie  prowadzonej  za pośrednictwem: 

 strony internetowej GBiCK pod adresem https://gbick.przechlewo.pl, 

 serwisu Facebook. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie 

odwołać. 

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

 

……………………………….……………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

Warunki powrotu do domu /właściwe podkreślić/:  

 Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka . 

 

 Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.  

 

 Dziecko wróci do domu pod opieką: .......................................................................................… 

 

 

……………………………….……………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



 

Informacja dotycząca choroby lokomocyjnej: 
-  dziecko ma problemy lokomocyjne   więc przygotuję odpowiednio do podróży : woreczki 

foliowe, woda, ręczniki jednorazowe, środki łagodzące dolegliwości choroby lokomocyjnej 

* właściwe podkreślić 

………………………………………………………….. 

             (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

IMIĘ, NAZWISKO i NR TEL. DO KONTAKTU 

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

Klauzula Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie, ul. 
Człuchowska 8, 77-320 Przechlewo. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z  Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e- mail:iodo@przechlewo.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania informacji o organizowanym przez 
Administratora wydarzeniu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu wskazanego w treści 
zgody.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może 
zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej 
wycofania.  

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w  związku z 
prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora. 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka/ podopiecznego danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja 
każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby informowania o organizowanym 
wydarzeniu, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody, która może zostać cofnięta w każdym 
czasie. 

9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a  także 
osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z  publikacją 
wizerunku oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty 
przetwarzające).  

10. Dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych  na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie pod adresem https://przechlewo.pl oraz social 
mediach Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie. Odbiorcą  danych będzie Facebook 
Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2). 

11.W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland  dane mogą być udostępniane partnerom 
Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości 

skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących 
danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

12. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na 
przetwarzanie realizowane przez Administratora. 

 

 


