Zgoda na wykorzystanie zdjęć prac plastycznych dziecka 2022/2023
(uczestnicy zajęć plastycznych)
Nieodpłatnie wyrażam/ nie wyrażam* zgodę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
(zwanego dalej CKiS) na wprowadzanie do obrotu (rozpowszechnianie), w sposób nieograniczony
w czasie, zdjęć prac artystycznych mojego dziecka …….........................................…………
………………………………...........………... wykonanych podczas zajęć sekcji plastycznej
organizowanych przez CKiS, które odbyły się od października 2022 r. do czerwca 2023 r., na
stronie internetowej CKiS, profilach na portalach społecznościowych, w wydawnictwach, prasie,
materiałach promocyjnych/informacyjnych CKiS - niezależnie od formy, standardu, systemu lub
formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy.

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę* na podpisie prac artystycznych, które będą opublikowane na
stronie internetowej CKiS oraz profilach na portalach społecznościowych (proszę zaznaczyć):
o Imię mojego dziecka
o Nazwisko mojego dziecka
o Wiek mojego dziecka.
*skreślić niepotrzebne
...........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Administratorem danych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański, który powołał Inspektora Ochrony Danych
(IOD). Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail iodckis@pruszcz-gdanski.pl.
Dane przetwarza się w celu publikacji na stronie internetowej administratora relacji z zajęć
organizowanych przez administratora w oparciu o dobrowolną zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1
lit a RODO, którą rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik może
cofnąć w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty
przetwarzające dane na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania
danych na podstawie obowiązującego prawa. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urząd Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z RODO przetwarzanie przez
administratora Państwa danych osobowych.
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