
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 
 

 

________________________ 

(miejscowość, data) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a / art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119 z dnia 4.5.2016) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, które osobiście 

przekazałem/am Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław: 

Cel przekazania danych: organizacja zajęć tanecznych oraz wyjazdów na konkursy i występy. 

Zakres przekazania danych: imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna, adres, data urodzenia, pesel, 

telefon kontaktowy. 

Oświadczam, że zostałem pouczony o możliwości odwołania zgody, jednakże wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

____________________________ 

(czytelny podpis)    

 

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a / art. 9 ust. 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119 z dnia 4.5.2016) wyrażam zgodę 

na upublicznienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez Ośrodek Kultury  

i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław: 

Cel: organizacja i promocja zajęć tanecznych, wyjazdów na konkursy i występy. 

Oświadczam, że zostałem pouczony o możliwości odwołania zgody, jednakże wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

____________________________ 

(czytelny podpis)    

 



 

ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  

 

________________________ 

(miejscowość, data) 

 

ODWOŁANIE ZGODY 

Ja,_________________________________________________________________________ 

niżej podpisany cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka, które osobiście przekazałem/am Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 

63-920 Pakosław: 

Cel przekazania danych: ________________________________________________________ 

Zakres przekazania danych: _____________________________________________________ 

Ponadto oświadczam, że przed podpisaniem zgody na przetwarzanie danych zostałem 

poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

__________________ 

 (podpis)  

 

 

 

Ja,_________________________________________________________________________ 

niżej podpisany cofam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław: 

Cel : _______________________________________________________________________ 

Ponadto oświadczam, że przed podpisaniem zgody na przetwarzanie danych zostałem 

poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

__________________ 

 (podpis)  

 

Podstawa prawna: Artykuł 7, ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 119 z dnia 4.5.2016). 


