
 
Zgoda rodzica/opiekuna  

na udział w zajęciach w ramach projektu wakacyjnego „Artystyczne Lato w NOK” prowadzonego przez Nałęczowski 
Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6,   

24-150 Nałęczów 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i nazwisko ……………….……………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Wiek ……………………………………………………………………………………….. 

w zajęciach w ramach realizowanego projektu wakacyjnego „Artystyczne Lato w NOK” 

w terminie od dnia    20 – 24 sierpnia 2018 roku 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zajęć, a domem. 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w zakresie: imienia i nazwiska, 

adresu zamieszkania, wieku, mojego dziecka przez Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 

Nałęczów w celu organizacji   i   promocji   projektu wakacyjnego „Artystyczne Lato w NOK” realizowanego przez 

Nałęczowski Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promujących działalność 

Nałęczowskiego Ośrodku Kultury w Nałęczowie, z siedzibą: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu w 
celu organizacji   i   promocji   projektu wakacyjnego „Artystyczne Lato w NOK” realizowanego przez Nałęczowski 
Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 
 

 
Zostałem(am) poinformowany(a), że: 
1. Administratorem Danych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 Nałęczów. 
2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: ido@devcomm.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji   i   promocji   projektu wakacyjnego „Artystyczne Lato w 

NOK”” realizowanego przez Nałęczowski Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. 
5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów oraz 

udzielonej zgody. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanego celu.  
7. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, adresu 
zamieszkania dziecka nie jest możliwa realizacja udziału mojego dziecka w zajęciach w ramach projektu wakacyjnego 
„Artystyczne Lato w NOK” prowadzonego przez Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 
Nałęczów. 
11.Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym do profilowania, nie będą także przekazywane do państw trzecich. 
 

……………………………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 ………………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy) 


