
ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

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

………………..……….……………. 
             (imię i nazwisko opiekuna prawnego) 

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego: 

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, placówka) 

Zgoda udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu 

plastycznego „Ryby w świecie bajek” organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 

„Rokocińskie Anioły”, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.( z póź. Zmianami) dalej zwanego RODO oraz na podstawie 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. 

 

………………..……….……………..………. 
                                                                                                                                  (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

Niniejsza zgoda:  

 dotyczy wykorzystywania danych w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję  

Stowarzyszenia 

 dotyczy umieszczania pracy z danymi na social mediach Stowarzyszenia Pomocy Społecznej”Rokocińskie 

Anioły” 

(zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 880)) 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” 

,83- 200 Starogard Gdański, ul. Parkowa 5 Rokocin. 

 Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu działań 

promocyjnych Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 



 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Rokocińskie 

Anioły”. 

 Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, w celu 

przeprowadzenia konkursu, w tym także w celu wysyłki nagród, publikacji danych osobowych zwycięzców. 

 Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a następnie w 

celach archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

 


