Karlino, dnia ……………..……

ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH
Karliński Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 1
78 – 230 Karlino

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej Podpisana
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
(podać imię i nazwisko),

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 kwietnia
2016 r. (zwanym RODO), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich
danych osobowych przez Karliński Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino (zwany dalej
Ośrodkiem), który jest Administratorem Danych Osobowych (zwany dalej ADO),
w zakresie:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………...
2. Adres do kontaktu …………………………………………………………………………………………………………..
3. Pesel ……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Inne dane np. choroba …………………………………………………………………………………………………....
w celu:
1. Uczestnictwa mojego w ……………………………………………………………………………………………….………
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda została wyrażona dobrowolnie i spełnia wszystkie warunki
o których mowa w art. 7 RODO tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie
o warunku możliwości jej rozliczalności (czyli zgodności z zasadami określonymi w RODO).

……………………………………..…………….
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

………………….. ………………………
Miejscowość, data:

*) niepotrzebne skreślić.

Karlino, dnia …………….……

ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH
Karliński Ośrodek Kultury
ul. Parkowa 1
78 – 230 Karlino

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
(podać imię i nazwisko),

niniejszym wyrażam, wyraźną i dobrowolną zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na rzecz
Karlińskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino (zwanego dalej Ośrodkiem)
lub przez inne osoby na zlecenie Ośrodka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten
wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami
i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonych
w ramach mojego uczestnictwa KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY W KARLINIE na materiałach
służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Ośrodka poprzez rozpowszechnianie
wizerunku w:
a.
b.
c.
d.

mediach elektronicznych tj. strona internetowa Ośrodka *);
mediach społecznościowych na koncie Ośrodka *);
prasie *);
broszurach, ulotkach, gazetkach itp. *);

w okresie 5 lat od podpisania niniejszej Zgody.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z wyrażoną Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw.
Ośrodek może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych
w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej Ośrodka.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam dobrowolnie i nieodpłatnie.
…………………………………..
czytelny podpis:

………………….. ………………………
Miejscowość, data:
*) niepotrzebne skreślić.

