
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W PROJEKCIE ORGANIZOWANYM PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W
CHEŁMKU Z SIEDZIBĄ PRZY PLACU KILIŃSKIEGO 3, 32-660 CHEŁMEK (dalej również jako MOKSIR)

……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki …………………………………………………………………………………………………………….………………….

w …………………….………………………………….….. który/a odbędzie się w dniu/dniach ………….....…………………………………………………………….
(dalej jako Projekt).

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭
na publikację danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w Projekcie (w zakresie imienia i nazwiska, wieku, miejsa
zamieszkania) przez  MOKSIR,  poprzez jego użycie w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, we wszelkich typach
mediów (internet, telewizja, prasa), tablicach informacyjnych.

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1* 
na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Projekcie,
zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.
zm.) w formie wizerunku utrwalonego na zdjęciu, filmie przez MOKSIR, poprzez jego użycie w materiałach promocyjnych, infor-
macjach prasowych, we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa), tablicach informacyjnych.

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭
na nieodpłatne przekazanie na rzecz MOKSIR, autorskich praw majątkowych do prac artystycznych powstałych w ramach Projek-
tu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.
zm.), w tym ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji oraz kontekstu pu -
blikacji w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa), tabli -
cach informacyjnych.

4. Potwierdzam/nie potwierdzam٭
iż, zapoznałem/am się z regulaminem Projektu i w pełni akceptuje jego warunki oraz z informacją dotyczącą  przetwarzania da-
nych osobowych w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym na odwrocie niniejszego oświadczenia.

 

................................................ .......................................................................... 
Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1* Niepotrzebne skreślić



Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem.

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek. 
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email moksir@chelmek.pl, telefonicznie pod numerem 33 846 12 96, lub

pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Cheł -
mek.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Projektu, w związku z realizacją zadań statutowych MOKSIR, 
wynikających z przepisów Ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U.z 2018 r. poz.1983, z 2019 r. poz. 115).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit.e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizo-
wanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)  Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych)).

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora, podmiotom świad-
czącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe oraz innym niż wskazane powyżej
podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działal -
nością Administratora.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprze-

ciwu wobec przetwarzania.
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi mi udział w Projekcie.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

mailto:moksir@chelmek.pl

