
ZGODA 

Stosownie do postanowień art. 81. Dz. u. z 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art.6 ust.1 lit. a 

Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 24.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka: 

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

w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 

związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie i Szkoły Tańca Easy Dance - organizatorów Powiatowego 

Konkursu Tańca Szkolnych Zespołów Tanecznych „Move&fun” 2022. 

Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: 

- udostępnienie filmiku/zdjęć jako wydarzenia, który będzie wpisany w profilu MOK i na stronie www.mok.glogow.pl  

-  publikacja filmiku - na funpage Facebook poprzez Youtube: fb /mok.glogow i /.ed.glogow 

- publikacje zdjeć i filmików w mediach społecznościowych MOK i Easy Dance (facebook, instagram, TikTok) 

 

..………………………………………………………. 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie art. 13 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 (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (MOK) ul. Plac Konstytucji 3 Maja 

3, tel. 76 833 65 71  

• W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas 

tel. 509 737 586 lub e-mail: iod@glogow.org 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych wydarzenia „Powiatowy Konkurs Tańca Szkolnych 

Zespołów Tanecznych „Move&Fan” w Głogowie.      

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO - zgoda w celu realizacji przeprowadzenia wywiadu. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: podmioty upoważnione na podstawie zawartych 

umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji celu  lub do czasu wycofania zgody.  

• Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo 

do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora. 

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji 

międzynarodowych. 

http://www.mok.glogow.pl/

