
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów na szczeblu powiatowym 

 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie FACEBOOK administratora. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej administratora. 

  Wyrażam zgodę    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka w mediach. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, w której uczy się moje dziecko w komunikacie 

końcowych wydawanym przez administratora. 

  Wyrażam zgodę   Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, w której uczy się moje dziecko w mediach. 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………. Klasa…………. Szkoła ……………………………………………..……………………………………….. 

Zgoda dotyczy zdjęć i filmów, na których zarejestrowany jest wizerunek mniej niż 4 osób (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgody nie 

wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza, itp.). 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck.  
Celem przetwarzania danych jest działalność informacyjno-promocyjna administratora. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami 
danych osobowych mogą być wszyscy, ponieważ dane osobowe zostaną upublicznione na stronach Facebooka i internetowej administratora oraz w mediach. Dane 
osobowe będą przechowywane do momentu wycofania się ze zgody. Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem 
możliwości przetwarzania wizerunku i pozostałych danych osobowych przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku i pozostałych danych 
osobowych ze strony internetowej i FACEBOOK-a . Nie będzie możliwe zebranie publikacji mediów, które zostały upublicznione. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Ma również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Może skorzystać  
z prawa do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 
przetwarzanie przez administratora jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Ma prawo do kontaktu z Inspektorem ochrony danych 
poprzez e-mail: iod@posm.info.pl oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO. Administrator nie 
przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

Imię                                                                         Nazwisko                                                              Data                                                   Podpis  
 

 


