
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z XIII Przeglądem Poezji Śpiewanej Poświęconym Twórczości Marka Grechuty 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka  
(podopiecznego)* ……………………………………………………………………………… przez Dyrektora Bursy Międzyszkolnej Nr2 
w Zamościu w zakresie niezbędnym do udziału w  XIII Przeglądzie Poezji Śpiewanej Poświęconym Twórczości 
Marka Grechuty, a także do realizacji celów informacyjno-promocyjnych dotyczących tego Przeglądu. Z, niżej 
zamieszczoną, klauzulą informacyjną zapoznałam/em się. 

........................................................................................ 

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na  nieodpłatne  wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego   
dziecka/podopiecznego*    ………………………………………………….……………..…………………, przez Dyrektora Bursy 
Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu z siedzibą mieszczącą się przy ulicy Szczebrzeskiej 41, 22-400 Zamość, w postaci 
zdjęć lub nagrania audiowizualnego, rejestrującego obraz i dźwięk, w celach informacyjno-promocyjnych XIII 
Przeglądu Poezji Śpiewanej Poświęconego Twórczości Marka Grechuty. Niniejsza zgoda obejmuje publikację 
materiałów multimedialnych: 

1) na tablicach ogłoszeń,  

2) na stronie internetowej Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, 

3) w serwisie społecznościowym Facebook na profilu https://pl-pl.facebook.com/bursanr2zamosc/ 

4) w Telewizji Lokalnej oraz na portalu internetowym tej telewizji, 

5) w lokalnych stacjach radiowych oraz na portalach internetowych tych stacji, 

6) w lokalnej prasie oraz stronach internetowych prasy. 

Wyrażenie niniejszej zgody następuje nieodpłatnie i jest nieograniczone w czasie, 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych małoletniej/go, 
dóbr osobistych osób trzecich ani innych praw. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 o prawie autorskich i prawach pokrewnych. 

.......................................................................................................................... 

(data i podpis osoby zezwalającej na wykorzystanie jej wizerunku/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*niepotrzebne skreślić     



Klauzula informacyjna RODO 

dla osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie, dotyczących jej, danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu z siedzibą 
mieszczącą się przy ulicy Szczebrzeskiej 41, 22-400 Zamość, tel. 84 6412486, e-mail: 
bursanr2zamosc@interia.pl – zwany dalej „Administratorem”. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez 
Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres 
Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu 
określonym w treści tej zgody. 

4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:  
1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom 
lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności 
dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i 
bezpieczeństwo IT;  
2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;  
3) pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w celu 
wskazanym w treści zgody. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w treści 
zgody, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 
Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź 
innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w celu 
wskazanym w treści zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na zasadach 
określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

7. 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. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne - osoba, której dane dotyczą, nie jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu 
wskazanego w treści zgody. 


