
 

Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach podczas ferii zimowych 2023 zorganizowanych 
przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Ścinawie w terminie od 13 lutego2023 roku do 24 lutego 2023 roku. 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki  

 ...................................................................................................................................................................  
w zajęciach feriowych organizowanych przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ścinawie, które odbywać się będą od poniedziałku 13.02.2023r. do piątku 
24.02.2023r. 
Dane osobowe uczestnika: 

· adres zamieszkania  .................................................................................................................................  

· telefon kontaktowy ....................................................................................................................................  

 
Ja niżej podpisana/y, w trybie art.81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego przez Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Wizerunek może być wykorzystany do 
celów promocyjnych i w działaniach medialnych prowadzonych przez CTiK w tym w artykułach sponsorowanych. 
W związku z udziałem mojego dziecka w zajęciach feriowych wyrażam zgodę na przetwarzanie jego oraz moich 
danych osobowych. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne  
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia jak również 
wycofania powyższej zgody.  
 
 

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

 (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
Jednocześnie 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 
przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie z siedzibą w przy ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa. 

• Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: 76-8457917,  e-mail kadry@ctik.scinawa.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem. 

• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom. 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie lub złożenia pisemnego 
wniosku o odmowie zgody na dalsze przetwarzanie danych. 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie lub w  przepisach prawa. 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy 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. 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

• Dane podaję dobrowolnie. 

 

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

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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