
 
  

 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ I NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

 
……………………………………………………..  
(imię i nazwisko  rodzica/prawnego  opiekuna) 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
w warsztatach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, które odbędą się 29.06.2022 r. 
w Lokalnym Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Dziadkowicach oraz na rejestrowanie 
wizerunku mojego dziecka podczas warsztatów i wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie 
zdjęć i/lub filmu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Centrum 
na Wschodzie” i pozostałych współorganizatorów warsztatów, w celu informowania o warsztatach 
i o projekcie „PełnoAktywni - SamoSprawni” oraz promowania działań statutowych organizatorów. 
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” 
informuje, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z siedzibą:  
Osmola 111, 17-306 Dziadkowice, tel. 600 881 572 (dalej jako Stowarzyszenie). 

2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl 
3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji akcji wolontarystycznej dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami w 

ramach projektu „PełnoAktywni - SamoSprawni” (dalej Projekt), który otrzymał dotację z programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (dalej Program). 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych w pkt. 3  
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych 

jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi. Kategoriami możliwych odbiorców Państwa 
danych są: Fundacja im. Stefana Batorego oraz pozostali operatorzy Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, osoby i 
instytucje które uczestniczą w realizacji Projektu, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby 
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji. Odbiorcami Państwa danych 
osobowych w zakresie: imię i nazwisko mogą być także inni uczestnicy Projektu. 

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji i kontroli Projektu oraz z przepisów prawa dot. 
archiwizacji. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 
20-21 RODO).  

9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku przetwarzania przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

………….……………..............             .............................………………….……… 
(miejscowość, data)   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


