
Załącznik 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka ..........................……………………….....................……………………………….............                     
Adres ............................................……………………………………....................... wiek…..............…............ 

Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO – Dz. U. UE L 119, s. 1) 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a; 37-100 Łańcut, 
moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, w ramach Konkursu  
„Mój List do Świętego Mikołaja” – Edycja II 

Cel przetwarzania Tak*  Nie* 

Publikacja imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminalancut.pl, 
w mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz prasie lokalnej 

  

Kontakt telefoniczny, e-mail, pocztowy   

*wyrażenie zgody – zaznaczyć x przy wyborze Tak/Nie 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w ramach konkursu 
„Mój List do Świętego Mikołaja” - Edycja II i publikowania go na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Łańcucie w celu promowania działalności instytucji:  
  Tak    □                                            Nie □ 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, który 
informuje, Pana/Panią, iż: 
- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne we wskazanych powyżej cechach; 

- przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie    
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
- dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych; 
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
- kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektorodo@wp.pl 
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów 
oraz wynikających z ich tytułu roszczeń. Dane uczestników zostaną umieszczone na stronie  
www.gminalancut.pl, fanpage’u Fb  Urzędu Gminy Łańcut oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łańcucie; 
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
         
        data i podpis rodzica .............................. 
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