........................................................
(miejscowość, data)

ZGODA RODZICA (prawnego opiekuna)
na udział dziecka w zajęciach organizowanych w ramach „Wakacje w Mieście 2019”
Wyrażam zgodę na udział w zajęciach „Wakacje w Mieście 2019” mojego dziecka:
....................................................................................................................................................
( nazwisko, imię dziecka)
.....................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
które będzie przeprowadzone przez Gminę Miasto Zakopane w dniach 01.07 – 16.08.2019 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Wakacji w mieście i akceptuję jego zapisy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na
nieodpłatne rejestrowanie wizerunku dziecka oraz wykorzystanie tego wizerunku w celach
promocyjnych przez Gminę Miasto Zakopane poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w
przestrzeni publicznej tj. upublicznienie w obszarze strony internetowej wwww.zakopane.pl
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia a wizerunek może być
użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego,
2. mój wizerunek nie może być użyty do innych celów lub naruszać w inny sposób moich dóbr
osobistych,
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka do celów statutowych organizatora i dla potrzeb
prawidłowego przeprowadzenia zajęć oraz ubezpieczenia uczestników. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, jej nieudzielenie uniemożliwi jednak udział dziecka w zajęciach.

............................................................
(data, podpis rodzica/ opiekuna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Zakopane – Burmistrz Miasta
Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez
adres e-mailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 491.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c
Rozporządzenia 2016/679. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/i następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych
osobowych.
8. Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO,
podanie danych osobowych jest dobrowolne,;
9. 4. przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania
wskazanych celów(w przypadku wizerunku maksymalnie do 5 lat od zarejestrowania
wizerunku);
10. 8. administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności
profilowania wobec powyższych danych;
11. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

