
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W CELU REALIZACJI PROJEKTU FERIE W MUZEUM 2021  

oraz konkursu plastycznego „Bełchatowskie Legendy” 

 

……….……….……………………………………… 

        (imię i nazwisko dziecka) 

……….……….……………………………………… 

        (data urodzeniadziecka) 

……….……….……………………………………… 

        (telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ust. 1 ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 880 ze zm.), 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich takich jak: imię  

i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, mój adres e-mail, mój telefon kontaktowy, 

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wraz imieniem  

i nazwiskiem w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środkach masowego przekazu,  

 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie zwane dalej 
Muzeum. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: mkconsulting@onet.eu 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu i konkursu 

wskazanego w zgodzie. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Zgoda jest dobrowolna, jednak 

niewyrażenie jej może spowodować niemożność zrealizowania celu. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody bądź na podstawie 

przepisów archiwizacyjnych. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą  być  podmioty upoważnione do przetwarzania 

na podstawie umowy powierzenia danych  oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. 

7. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych pisemnie lub drogą e-mailową, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.   

8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, 
prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające 
realizację tych praw. 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

       ..…………………………………………………….. 

               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję postanowienia RegulaminuKonkursu „Bełchatowskie Legendy” 
w Bełchatowie. 

 

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

               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 


