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Załącznik nr 2  
                                                            

Wołczyn, ……………………………………………………………………….………. 
                                                                                                                         miejscowość  i  data 

 
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez  
Wołczyński Ośrodek Kultury 

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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  (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka (wychowanka) – uczestnika zajęć, konkursów i wydarzeń organizowanych przez 
Wołczyński Ośrodek Kultury: 

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

                                          (imię i nazwisko dziecka) 
 

w poniższych celach (zakreślić kratkę przy właściwej odpowiedzi dla określonego celu): 

 

 TAK dla umieszczania danych osobowych na stronie internetowej Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 
w związku z realizacją zadań promocyjnych oraz dokumentacyjnych  (przetwarzanie imienia i 
nazwiska dziecka oraz wizerunku)  NIE 

   

 TAK 

dla umieszczania danych osobowych na stronie profilowej Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w serwisie 
społecznościowym FACEBOOK w związku z realizacją zadań promocyjnych oraz dokumentacyjnych  
(przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka oraz wizerunku) 
Administrator informuje, że dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, prac wykonanych w placówce przez dziecko (np. na konkurs 
plastyczny) oraz imienia i nazwiska wraz informacją o klasie/grupie, do której dziecko uczęszcza zamieszczone w serwisie Facebook 
mogą być udostępniane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania tam bazy techniczno - informatycznej przez portale społecznościowe i 
wskazane serwisy. Z tego względu Administrator informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę 
Facebook na poziomie tożsamym z poziomem gwarantowanym przez rozporządzenie RODO obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. 
Z tego względu wskazane dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie.  
 

 NIE 

   

 TAK dla umieszczania danych osobowych w prasie w związku z realizacją zadań promocyjnych oraz 
dokumentacyjnych (przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka) 

 NIE 

   

 TAK 
dla umieszczenia danych osobowych na metryczce pracy konkursowej (imię i nazwisko, wiek, 
nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, oznaczenie klasy do której uczęszcza 
uczestnik konkursu)   NIE 

   

 TAK dla umieszczania danych osobowych na  tablo (przetwarzanie imienia i nazwiska oraz 
wizerunku dziecka) 

 NIE 

 

 TAK dla umieszczania danych osobowych w gazetce / kronice Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 
(przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka)  

 NIE 

   

 TAK dla umieszczania danych osobowych na tablicy ogłoszeń w postaci listy dzieci w związku z 
komunikatami (przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka)  

 NIE 

   

 TAK dla umieszczania danych osobowych w sprawozdaniu z przebiegu realizacji projektów 
prowadzonych przez Wołczyński Ośrodek Kultury (przetwarzanie imienia i nazwiska dziecka) 

 NIE 

   

 TAK 
dla organizowania i przeprowadzenia wycieczek oraz zorganizowanych wyjazdów, w tym 
zawarcia umowy ubezpieczenia  (przetwarzanie imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego 
PESEL, adresu zamieszkania dziecka oraz numeru telefonu rodzica)   NIE 

   

 TAK dla realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych (przetwarzanie danych szczególnych 
dziecka – stałe choroby, kalectwo, alergie, przyjmowane leki, …)  

 NIE 

 
 

……………………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 rodo.huczynski.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO") informujemy, że; 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, 
tel. 77 4188 692, email: info@dom-kultury-wolczyn.eu 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest  Robert Duda z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@huczynski.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do 
wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 9 ust. 2 lit. a. RODO tj. 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.  

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą 
być organy publiczne  a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). 
Powierzenie danych będzie odbywało się na podstawie umowy o powierzeniu lub innego instrumentu 
prawnego który podlega prawu krajowemu lub prawu Unii Europejskiej.  

5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, 
udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc. dane osobowe Pani / 
Pana dziecka mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią 
współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych. Administrator 
informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook na 
poziomie tożsamym z poziomem gwarantowanym przez rozporządzenie RODO obowiązującym na 
terenie Unii Europejskiej. Z tego względu wskazane w oświadczeniu dane osobowe będą udostępniane 
jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie. 

W pozostałym zakresie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim nie 
przekazuje danych osobowych dziecka do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza 
terenem Unii Europejskiej 

6. Wołczyńskie Ośrodek Kultury przetwarza dane osobowe dziecka w wymienionych powyżej celach do 
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.  

7. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:  

  dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii;  

  sprostowania (poprawienia danych); 

  usunięcia danych dziecka;  

  ograniczenia przetwarzania danych;  

  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;  

  przeniesienia danych do innego Administratora; 

  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia 
naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. 

  wycofania zgody na przetwarzanie danych dziecka. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, przy 
czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.  

8. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka do wymienionych powyżej celów 
jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji. 

9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia 
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