
 

……………………….………………., dnia……… 

 

ZGODA na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku członków zespołu/ grupy  w formie 

tradycyjnej  i elektronicznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu w celu przeprowadzenia                                 

XII Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych pn. „Rytm, muzyka, taniec” dnia 12 lutego 2023 r.                             

w Niebylcu.  

Zgoda dotyczy w szczególności: materiałów filmowych, zdjęć, nagrań wykonanych w celu dokumentacji,              

a także w celach promocyjnych lub reklamowych Gminnego Ośrodka Kultury  w Niebylcu w formie publikacji 

zdjęć / wideo relacji ( na których członek zespołu  występuje osobiście lub na zdjęciu grupowym), 

udostępnianych na stronie internetowej: gok-niebylec.webd.pl, profilach internetowych, w mediach, a także 

gazetach lokalnych, kronikach placówki i na tablicach informacyjnych. 

Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie, ważna do odwołania. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Lista członków zespołu ……………………………………………………………………………………. 

L.p. Imię i nazwisko  
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 ………………..……………………………………………………………………… 

( podpis kierownika zespołu/ przedstawiciela instytucji)  

Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury informuje : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Niebylec 
182 a,   38-114 Niebylec (dalej: „GOK”), adres e-mail: gokniebylec1@poczta.onet.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych                           
w zakresie działania GOK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@niebylec.com.pl 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla organizacji                             
i przeprowadzenia XII Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych pn. „Rytm, muzyka, taniec” 

4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystane w  czasie organizacji  i przeprowadzenia                
XII Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych pn. „Rytm, muzyka, taniec”  oraz w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi  w GOK przepisami.  

5. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, jednak nie będzie miało ono wpływu na 
zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do 
przetwarzania danych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  
w sprawach ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym 
profilowaniu. 


