
Klauzula informacyjna:  

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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) 

informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Wspierania 

Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina 

Kreatywności 12-140 Świętajno Jerutki 81, adres e-mail: kreolia@wp.pl, numer telefonu 604 801 551 

numer NIP:  745-183-16-98, REGON 280546667.                                                                                                   

Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywności informuje, że może się Pani/Pan skontaktować  

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

i praw przysługujących Pani/Pan na moc przepisów o ochronie danych osobowych z Joanna 

Gawryszewska, nr tel. 604 801 551, e-mail: kreolia@wp.pl.                                                                 

Administrator na potrzeby organizacji Przeglądu Piosenki Religijnej w Hołdzie Świętemu Janowi 

Pawłowi II w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie, prowadzi operacje przetworzenia następujących 

kategorii danych osobowych : imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres poczty elektronicznej, 

adres szkoły, przedszkola lub placówki delegującej.                                                                                                      

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                                 

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów 

wykonawczych.                                                                                                                                                                        

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

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

(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych ).                                   

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,  

iż przetworzenia danych osobowych lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe 

natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.                                                                                                    

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, itp.  

w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej.                                                                                             

Pozyskane dane osobowe nie będę udostępnione podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, 

zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, 

jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Fundację Kreolia – Krainę Kreatywności przez 

przepisy prawa.  

 

……………………………………………………………………….. 

(podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika, którego dane dotyczą) 

 



Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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  wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka w związku ze zgłoszeniem  

do Przeglądu Piosenki Religijnej w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II  w Miejskim Domu 

Kultury w Szczytnie. 

 

…………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………….………………………,zamieszkały(a) 

w …………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

identyfikujący(a) się numerem PESEL ……………………………………. wyrażam zgodę na podstawie 

art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietna 

2016 r. oraz z  art. 81 ustawy z dnia  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

w celu przystąpienia i promocji Przeglądu Piosenki Religijnej w Hołdzie Świętemu Janowi 

Pawłowi II na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka przez Fundację Kreolia – Kraina Kreatywności lub przez inne osoby zlecone przez 

Fundację, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz  

na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 

rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi 

podczas przeglądu, na materiałach służących popularyzacji działań poprzez 

rozpowszechnianie wizerunku w: 

a) Mediach, w szczególności na stronach internetowych; 

b) Prasie; 

c) Broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw. 

Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku  

na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie realizacji 

Przeglądu Piosenki Religijnej w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 


