
 

 

ZGODA I KLAUZULA INFORMACYJNA1 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka oraz jego wizerunku w związku z udziałem w organizowanym przez Bolesławiecki Ośrodek 

Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu Przeglądzie Piosenek Bardów Solidarności 

i Pieśni Patriotycznych.. 

 

(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ………………………………………………………………………) 

 
 

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

    (miejscowość i data)                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

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

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum 

Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowana przez 

Dyrektora, 

2/ inspektor ochrony danych (kontakt: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki  

z siedzibą w Bolesławcu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 644 21 45, e-mail: 

sekretariat@bok.boleslawiec.pl), 

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu pt. Przegląd Piosenek Bardów 

Solidarności i Pieśni Patriotycznych, organizowanego przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe 

Centrum Ceramiki na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.2020, 

poz. 194, z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

4/ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 

5/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu/akcji/wydarzenia, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych organizatora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, 

7/ Pani dane będą przetwarzane w formie drukowanej i/lub elektronicznej, 

8/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu wycofania zgody), 

9/ ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

10/ podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, przy 

czym jest niezbędne do udziału w konkursie/akcji/wydarzeniu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,  

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie pt. Przegląd Piosenek 

Bardów Solidarności i Pieśni Patriotycznych, organizowanym przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury - 

Międzynarodowe Centrum Ceramiki, 

11/ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, 

 

 

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

    (miejscowość i data)                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej) 

                                                 
1 Zgodę podpisują rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich a klauzulę rodzice/opiekunowie prawni 

osób niepełnoletnich oraz osoby pełnoletnie 
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