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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko dziecka) 

 

 do celów uczestnictwa w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych 

„Teatralia” oraz promocji tego wydarzenia poprzez nieodpłatne i wielokrotne 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach audio-wizualnych, audio 

i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie Przeglądu 

Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia”. Zgoda niniejsza obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie 

Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez 

Bielański Ośrodek Kultury na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.   

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Przeglądu Dziecięcych 

i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia”  i akceptuję jego postanowienia. 

 

_____________________________  _______________________miejscowość i data czytelny podpis 

prawnego opiekuna dziecka 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO 

PRZETWARZANIA 

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Bielański Ośrodek Kultury z siedzibą 01-

913 Warszawa, ul. Goldoniego 1; e-mail: sekretariat@bok-bielany.eu, tel. 22 834-65-47 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 

1. W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, Bielański Ośrodek Kultury powołał 

Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa 

w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania 

Państwa danych przez BOK, to możecie się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych za pomocą adresu iod@bok-bielny.eu 

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust. 1 pkt a RODO, 

w celu udziału w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych „Teatralia”. 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest niezbędne w związku z udziałem 

w „Teatraliach”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału dziecka w projekcie. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein 

i Norwegia). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania  Przeglądu „Teatralia”, 

a także po ich zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swego dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

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

sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

8. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dziecka dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom 

do tego uprawnionym. 

 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 

 

_____________________________  ________________________ miejscowość i data czytelny podpis 

prawnego opiekuna dziecka 

 


