OŚWIADCZENIE
rodzica lub opiekuna prawnego dziecka wyrażającego zgodę na udział dziecka w
Feriach Zimowych organizowanych w dniach 18-22.02.2019r. przez Gminę Będków z
inicjatywy Wójta Gminy Dariusza Misztala

Ja, niżej podpisany……….………………………….…………………………………………,
zamieszkały w …………………….……………………………………………………………,
legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze …………………………………..…..,
wydanym przez …………….………………………………………………………………..….
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
numer PESEL …………………………………………………………………….., lat ……….,
uczęszczającego do………………..……………………………………………………………
w Feriach Zimowych organizowanych w dniach 18-22.02.2019 r. przez Gminę Będków z
inicjatywy Wójta Gminy Będków Dariusza Misztala.
Zostałam/em poinformowana/y, że podczas udziału dziecka w Feriach Zimowych nie
mogą być podawane żadne leki. Zobowiązuję się przyprowadzać na Ferie Zimowe tylko
zdrowe dziecko.
Jednocześnie, wyrażając zgodę na uczestnictwo w/w dziecka w Feriach Zimowych
organizowanych przez Gminę Będków, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich i dziecka przez Gminę. Oświadczam, ze zostałem/am pouczony/a o przysługujących mi
prawach związanych z ochroną danych osobowych.
Wskazuję również osoby upoważnione do odbioru dziecka z Ferii Zimowych:
1. …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)
2. …………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)

………………………………………………………………..
Miejscowość, data, podpis

Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego)
o Wyrażam zgodę
o Nie wyrażam zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Gminę Będków wizerunku
mojego i mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych
w ramach Ferii Zimowych organizowanych przez Gminę Będków.
Niniejsza zgoda:
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty,
Youtube, w gazetach, Internecie,
 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję Gminy Będków.
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby
wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie.

................................................................................................
Miejscowość i data, Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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. U. UE.L.2016.119.1, dalej, jako RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, i dziecka, przetwarzanych w związku z
organizacją Ferii Zimowych przez Urząd Gminy w Będkowie, ul. Parkowa 3, 97-319
Będków tel. +48 (44) 725-70-10, email: ugbedkow@wp.pl jest Wójt Gminy.
2. Wójt Gminy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo
skontaktować się poprzez email: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub pod numerem
telefonu : 533 327 054, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych
przetwarzanych przez administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z
dobrowolnie wyrażoną zgodą na udział dziecka w Feriach Zimowych.
4. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane innym organom
i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przechowywane do chwili realizacji
zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszwa);
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędny do wzięcia udziału przez dziecko w
organizowanych Feriach Zimowych. Brak ich podania skutkować będzie niemożliwością
wzięcia udziału przez dziecko w organizowanych Feriach Zimowych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się dnia ………………………
………………………….
Podpis

