
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY REALIZACJI WARSZTATÓW  

z cyklu „Święta coraz bliżej” -  organizowanych w dniach: 

 18.03.2020r.–zawieszki wielkanocne, 25.03.2020r.-baranki z włóczki, 01.04.2020r.-kury wielkanocne   

 

 

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

…………………………………………………………………………………………………............................................ 
Imię i nazwisko uczestnika warsztatów 

 

W związku z udziałem moim/mojego dziecka* w warsztatach z cyklu „Święta coraz bliżej” organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ,  

ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka. 

2. Moje/mojego dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu  realizacji warsztatów  pn. „Święta 

coraz bliżej” 
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia. 

4. Akceptuję zapisy Regulaminu uczestnictwa w w/w warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Milówce.  

 

Dodatkowo wyrażam/nie wyrażam* zgody na nieodpłatne rejestrowanie  

I wykorzystanie mojego/mojego dziecka wizerunku podczas warsztatów z cyklu „Święta coraz bliżej” organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Milówce oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronie 

internetowej GOK-u w Milówce, na profilu na Facebooku oraz w  folderach w celu informacji i promocji, (zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych tekst jedn.Dz.U.2002 nr 101, poz. 926 ze zm. i o prawie autorskim tekst jedn. 

(Dz.U.2006 nr 90, poz. 631ze zm.) Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

 

 

 

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

 (Miejscowość i data)                                (Czytelny podpis uczestnika warsztatów/ Opiekuna  prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich 

 

*Niewłaściwe skreślić 

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach z cyklu „Święta coraz bliżej” organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Milówce 

  

1. Regulamin  określa zasady uczestnictwa w warsztatach z cyklu „Święta coraz bliżej” organizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Milówce. 

2. Podanie przez uczestnika danych osobowych w związku z realizacją warsztatów  jest dobrowolne. 

3. Uczestnikiem warsztatów  może być każdy, kto chce doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania 

zgodnie z tematyką podejmowanych zajęć. 

4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach powinny zgłosić chęć uczestnictwa do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Milówce.  

5. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, przepisów BHP, przepisów 

obowiązujących w GOK oraz stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty i innych upoważnionych 

pracowników GOK. 

6. GOK w Milówce zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania za zgodą uczestnika warsztatów danych 

osobowych, zdjęć nagrań filmowych z ich udziałem w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych z 

działalnością GOK zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2002 r. NR 

101 poz.926 ze zm.) 

7. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Dyrektor GOK w 

Milówce. 

 

 

 

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

 (Miejscowość i data)                                (Czytelny podpis uczestnika warsztatów/ Opiekuna  prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich 


