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Karta zgłoszenia do Wielkanocnego Turnieju Szachowego 

 

Imię i nazwisko uczestnika..................................................................................................…..… 

Szkoła……….........................................................................…………….....klasa.....…….…..... 

Telefon kontaktowy (zawodnika lub rodzica) .....………….....................………......................... 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i jego wizerunku zgodnie  

z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)  

w ramach „Wielkanocnego Turnieju Szachowego”. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka zarejestrowany przez pracowników CKiBP w Gniewie podczas konkursu wraz z imieniem  

i nazwiskiem oraz nazwą szkoły: 

- na stronie internetowej  CKiBP w Gniewie, 

- w mediach w celu informacji i promocji konkursu (prasa, TV) 

- w materiałach promujących  CKiBP w Gniewie, 

- Fb  CKiBP w Gniewie, 

 

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

Data, podpis matki/opiekunki prawnej                                    Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckibp.gniew.pl/
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica) 

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

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………………………… 

przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Gniewie pl. Grunwaldzki 16/17, do celów 

promocyjnych, poprzez zamieszczanie zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem dziecka w materiałach 

promocyjnych CKiBP takich jak filmy oraz zdjęcia oraz innych materiałach informacyjnych  

i promocyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej wydawanych przez CKiBP oraz zaufanych 

partnerów medialnych. Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian 

takich jak np. kadrowanie. Wizerunek dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi 

powyżej zasadami przez okres odpowiadający okresowi promocji i prowadzeniu akcji informacyjnej 

do czasu wycofania zgody. 

Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej 

innej formy gratyfikacji. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. 

zm.). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, 

Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew, NIP: 5932626806, REGON 387844360,  

http://www.ckibp.gniew.pl/
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy pod adre-

sem poczty elektronicznej biuro@ckibp.gniew.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kul-

tury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Plac Grunwaldzki, 83-140 Gniew. 

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

a) publikacji wizerunku oraz danych osobowych dziecka wyszczególnionych w oświadczeniu, 

na łamach miesięcznika „Nowiny Gniewskie” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

w zakresie wyrażonej zgody. 

4. Dane osobowe Uczestnika konkursu, Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również pod-

miotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom,  

z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp. 

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzanie będą do momentu odwołania zgody. 

6. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do danych osobowych Pana(-ni) dziecka – w granicach art. 15 RODO,  

b) sprostowania danych osobowych Pana(-ni) dziecka – w granicach art. 16 RODO,  

c) usunięcia danych osobowych Pana(-ni) dziecka – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana(-ni) dziecka – w granicach art. 18 

RODO,  

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej 

właśnie podstawie przetwarzał dane osobowe Pana(-ni) dziecka, 

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania da-

nych osobowych Pana(-ni) dziecka.  

8. Podanie danych osobowych Uczestnika konkursu nie jest obowiązkowe lecz niezbędne do zrea-

lizowania zakładanych celów związanych z publikacją wizerunku na stronie internetowej, oraz 

mediach spocznościowych. 

http://www.ckibp.gniew.pl/
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9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestnika konkursu do pań-

stwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

10. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu.  

11. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności do-

stępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: 

https://ckibp.gniew.pl/ochrona-danych-osobowych 

 

 

 

 

 

http://www.ckibp.gniew.pl/

