
 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu 

………………………………………………………  IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 

OŚWIADCZENIE 

Udział w zajęciach artystycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kuryłówce jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w 

zajęciach              organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz 

klauzulą informacyjną dla uczestników zajęć artystycznych. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych 

osobowych: imię  

i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, klasa, rok urodzenia, 

dodatkowo w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia: imiona  

i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numery telefonów rodziców 

(prawnych opiekunów), w celu korzystania z form działalności statutowej 

prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz promocji 

przedsięwzięć artystycznych.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku / 

wizerunku dziecka  podczas zajęć, konkursów i innych wydarzeń organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, wykorzystanie tego wizerunku oraz 

danych osobowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury , plakatach oraz tablicach ściennych w celu informacji i promocji, 

utrwalenie (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, wideo), 

zwielokrotnianie na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci 

komputera oraz sieci Internet. 

…………………………………………………….. 

data i podpis uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

Zał. nr. 3 do Regulaminu 

………………………………………………………   IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć i filmów zawierających 
wizerunek mojego dziecka …………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce podczas zajęć, 
konkursów, przeglądów, festiwali, imprez organizowanych przez GOK, które 
było uczestnikiem, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod 
adresem https://www.facebook.com/gokkury w celach promocyjnych i 
informacyjnych. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce pragnie poinformować, że serwery 
serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie 
obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w 
szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane 
zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu 
stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne 
i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawienia. 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 ……………………………………………… 
(czytelny podpis osoby wyrażającej 

zgodę) 

 

 

https://www.facebook.com/gokkury

