
 

Konkurs 

XXIV TURNIEJ RECYTATORSKI „FASCYNACJE” 

Pruszków, data:…………………………………… 

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

Imię i nazwisko uczestnika                                                                  szkoła 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XXIV Turnieju Recytatorskim „Fascynacje” 

organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie we współpracy ze szkołami.  
 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i przetwarzanie, umieszczanie zdjęć 

i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas udziału w projekcie 

edukacyjnym „Kreatywne Warsztaty Artystyczne” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury  

w Pruszkowie we współpracy ze szkołami/ przedszkolami. Wizerunek dziecka może być prezentowany 

w Internecie ( np. strona internatowa MDK) prasie, telewizji, gazetkach MDK, tablice MDK, kroniki 

MDK. 

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę  

i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek  

oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie 

oraz publikowanie, w materiałach w celu dokumentowanie wydarzeń z życia Młodzieżowego Domu 

Kultury ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany w celu  

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Zgoda jest udzielona dobrowolnie ( art. 6 ust 1 lit a RODO). Administrator udostępnił klauzulę 

informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
Na podstawie art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, 

tel. (0-22) 758-81-28, email: sekretariat@mdkpruszkow.pl. 
2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: 

iod@cbi.org.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.  

3. Państwa dane osobowe w zakresie będą przetwarzane w celu dokumentowanie wydarzeń z życia MDK.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym 

czasie. Podanie   danych   jest   dobrowolne,  ale   konieczne   do   realizacji   wskazanego   celu przetwarzania. Dane osobowe będą 

przechowywane  do  czasu  wycofania   zgody   lub   ustania   celu przetwarzania. 
5. Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z uwzględnieniem ich pracowników, 

zleceniobiorców i podwykonawców Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi ( np. firma świadcząca usługi 

informatyczne).  
6. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (zgodę można wycofać między innymi poprzez 

złożenie oświadczenia dostępnego u Administratora) 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą 

podlegały profilowaniu. 

mailto:iod@cbi.org.pl

