
 

  

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

udział w konkursie „Moja Wielkanocna maskotka” w PCPR w Wąbrzeźnie 

i zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie wizerunku Pana/Pani dziecka? 

 

 

 TAK Zaznacz decyzję  NIE 

 

 
Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie:  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 

Może się Pan/Pani z nim kontaktować w następujący sposób:  

listownie na adres siedziby: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44,  
e-mailowo: pcpr@wabrzezno.pl,  

telefonicznie 56 688 24 51. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych 
został także powołany inspektor ochrony danych, z którym może 

się Pan/Pani kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@wabrzezno.pl 

 

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit e RODO, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy z 

dnia 25.06.2010r. o sporcie, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu 

realizacji zadań administratora związanych z promowaniem kultury, kultury fizycznej, turystki itp.; 
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  Pana/Pani zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie 

wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, przetwarzanie twojego wizerunku; 

3) Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii  (ujawniających 
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej 

osoby). 
2. Pana/Pani dane osobowe administrator ujawni odbiorcom, którymi są m.in.: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz jego jednostki 

organizacyjne, inne podmioty lub organy uprawnione do ujawnienia im danych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, 

pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty 
kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Pana/Pani danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów. Pana/Pani dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora                               

w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, 
które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 

informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany 

w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) do 5 lat od dnia zakończenia zajęć lub innego przedsięwzięcia, którego był Pan/Pani uczestnikiem; 

2) do przedawnienia roszczeń; 

3) w zakresie danych, gdzie wyraził Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, 

wskazanego w pkt. 1. 
4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora ma Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do treści Pana/Pani danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania Pana/Pani danych, na podstawie art. 16 RODO; 
3) usunięcia Pana/Pani danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) Pana/Pani dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, 
c) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego 
na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej 

cofnięciem. 
5. Podanie Pana/Pani danych: 

1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówi Pan/Pani podania danych lub poda Pan/Pani 

nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu tj. promowania działań Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wąbrzeźnie w zakresie promocji pieczy zastępczej; 

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Panu/Pani także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
8. Administrator nie przewiduje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 …………………………………………………… 

                                                                          Podpis   

http://bip.koszykowa.pl/images/yust.dz.k.pdf


 

  

 

 

 

Zgoda na publikację prac konkursowych 

 

 

Na stronie, internetowej www.wabrzezno.pl, Facebook, w Miejskiej Telewizji Kablowej, w lokalnej 

prasie Gazeta CWA, Gazeta Pomorska, Nowości oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz na materiałach promocyjnych. 

(wpisać pełne nazwy wszystkich Podmiotów, np. Facebook, którym udzielana jest zgoda) na okres  

5 lat (np. jednego roku czy 1 miesiąca). 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

1.Autor (rodzic/opiekun autora niepełnoletniego)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały w 

.....................................................................................................................................…………………                 

wyraża zgodę na opublikowanie na portalu wabrzezno.pl, Facebook w Miejskiej Telewizji Kablowej,  

w lokalnej prasie Gazeta CWA, Gazeta Pomorska, Nowości oraz na tablicy informacyjnej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie pracy konkursowej oraz na materiałach 

promocyjnych. 

 

2. Autor (rodzic/opiekun autora niepełnoletniego) oświadcza, że utwory, jak i żadne ich części nie 

naruszają praw osób trzecich, a w szczególności, że utwory dziecko stworzyło samodzielnie. 

 

3. Autor (Rodzic/Opiekun Autora niepełnoletniego) zgadza się na utrwalenie utworów, ich 

reprodukcję drukiem i rozpowszechnianie ich w ramach publikacji oraz wprowadzania do obrotu 

egzemplarzy publikacji zawierającej utwory; dotyczy to również fragmentów utworów,  

z uwzględnieniem środków masowego przekazu (np. prasy) – w celu prowadzenia działań 

promocyjnych publikacji. 

 

4. Facebook, portal wabrzezno.pl ma prawo do dokonywania w utworach koniecznych zmian, 

wynikających z opracowania redakcyjnego. Dokonywanie zmian znacznych nie jest możliwe bez 

akceptacji Autora. 

 

5. Autor zrzeka się wynagrodzenia za publikację utworów.  

 

6. Wykaz utworów:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
     (Podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka) 

 

http://www.wabrzezno.pl/

