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Załącznik nr 2 

do Regulaminu jednodniowej wycieczki  

PN. „ŚLĄSKIE NA WAKACJE –  

WYCIECZKI PO NASZYM REGIONIE” 

 

OŚWIADCZENIA 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 

W związku z uczestnictwem w jednodniowej wycieczce organizowanej przez Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego dziecka 

/ podopiecznego. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu bieżącej 

organizacji wycieczki, w której uczestniczy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 

b) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w w/w wycieczce. 

c) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / podopiecznego oraz 

ich poprawiania. 

 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

1. Ze względu na wejście w życie 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) 

Administrator Danych informuje opiekunów uczestników zajęć artystycznych, że Miejski Dom Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach (40-213) ul. Markiefki 44a, jest Administratorem przetwarzanych 

jego danych osobowych i przetwarza je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Dane te będą 

przetwarzane w celu realizacji jednodniowej wycieczki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji powyższego celu.  

2. Opiekun uczestnika w/w wycieczki artystycznych ma prawo do: 

a) na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych,  

b) na podstawie art. 13 pkt. 2, ppkt b posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, oraz do przenoszenia swoich danych,  

c) na podstawie art. 13 pkt. 2 ppkt c) ma prawo do cofnięcia zgody, 

d) na podstawie art. 13 pkt. 2 ppkt. d) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Dane osobowe Opiekuna i uczestników w/w wycieczki będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony jest przepisami prawa. 
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4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

tradycyjnej lub elektronicznej iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl          

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / 

podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez MDK 

„Bogucice – Zawodzie”  akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby 

realizacji jednodniowej wycieczki w której uczestniczy  moje dziecko zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.): 

1) udzielam zgody na korzystanie z wizerunku mojego dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów 

niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków 

technicznych, w tym na stronie internetowej MDK, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego 

tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji. 

2) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, portalach 

społecznościowych, w relacjach medialnych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, 

spotach i nagraniach oraz zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej. 

3) Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, następować będzie bez ograniczeń terytorialnych, 

bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji jednodniowej wycieczki. 

4) Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z wyrażoną w pkt. 3 zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

 

 

 

 
 

 

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

      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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