
Trzebnica, dnia …………………………….. 
 
 
 
 

Oświadczenie  
 

Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym (lub mojego dziecka) oświadczam, że: 
 
1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie: 

a) imię i nazwisko moje (lub mojego dziecka)   

b) mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) 
pozostającego pod moją władzą rodzicielską 
lub opieką prawną 
 

  

    

 
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy: ...................................................................................................,  
adres mailowy…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2) udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa utrwalenia mojego wizerunku i wizerunku dziecka (dzieci) 
oraz wielokrotnego wykorzystywania przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12, 55-100 
Tzrebnica sporządzonych dla potrzeb filmu zdjęć oraz ujęć wideo z moim wizerunkiem i dziecka (dzieci) bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania przeze mnie. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz ujęć wideo za pośrednictwem dowolnego medium 
wyłącznie w celu zgodnym z celem przetwarzania; 
 
 3) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;  
 
 4) zapoznałem się z następującymi informacjami: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu, dane będą 
przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica   

b) moje dane będą przetwarzane na potrzeby zajęć wakacyjnych realizowanych w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica, za moją zgodą; 

c) nie podanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach 
wakacyjnych: ……………………………………………. 
 

d) moje dane nie będą/ będą przekazywane (kategoria odbiorców).................................., 
e) moje dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa; 
f) maje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
g) przysługuje mi prawo:  

 wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

  
 
*zaznaczyć właściwe 

  
 
 
 
 

…………………………….. 
(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


