
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 
dalej „Rozporządzeniem”,informujemy, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek 
(mój/mojego dziecka/*) ………………………………………………………………., w tym 
imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Miejski Ośrodek kultury w 
Józefowie, ul. Krótka 9, mokjozefow@op.pl jego udziału w XVII Małego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”,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), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ
KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB

POPRZEZ SMS
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Miejski Ośrodek  Kultury w 
Józefowie z siedzibą przy ul. Krótka 9, 23-460. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS 
zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 
1219).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 
mojego wizerunku oraz pracy konkursowej przez Miejskim Ośrodku  Kultury w Józefowie do 
celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
etapów konkursowych i finału, są przechowywane w archiwum Miejskim Ośrodku Kultury w 
Józefowie, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Miejskiego Ośrodka  Kultury w 
Józefowie (http://jozefowmok.pl/), oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach
prasowych i innych związanych z konkursem.

………………………………………………………
Data

.........................................................................
Czytelny podpis /rodzica/opiekuna prawnego

(*) niepotrzebne skreślić
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dane  osobowe uzyskane  bezpośrednio  od  osoby,  której  dane  dotyczą-Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”),
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie,
adres: ul. Krótka 9 23-460 Józefów, zwany dalej „MOK Józefów”.

2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez MOK Józefów w celu:
1.1. przeprowadzenia „XVII Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego 

Słowika”, w tym do opublikowania danych osobowych Laureatów na stronie 
internetowej Organizatora (jozefowmok.pl) na podstawie Regulaminu.,

1.2. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań na podstawie Regulaminu
3. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez MOK Józefów podmiotom i 

organom, którym MOK Józefów jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia 
roszczeń przez MOK Józefów w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed 
roszczeniami kierowanymi wobec MOK Józefów, na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez MOK Józefów danych osobowych Uczestnika, 
Uczestnikowi  przysługuje:

1.1. prawo dostępu do danych osobowych,
1.2. prawo do sprostowania danych osobowych,
1.3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
1.4. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
1.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
1.6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Podanie danych osobowych Uczestnika jest konieczne w celu określonym w pkt 2 powyżej 

dla przeprowadzenia „XVII Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego 
Słowika” a konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie.

7. Organizator przetwarza następujące kategorie osobowych: imię i nazwisko Uczestnika.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym

profilowane.
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