
 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka, 
pozyskanego podczas warsztatów z akwareli, które odbędą się w 13 – 14 września 2019 r. w 
materiałach informacyjno – promocyjnych, w tym na stronie www.jdkjaslo.pl, na portalach 
społecznościowych JDK oraz czasopismach wydawanych przez JDK w celu przedstawienia 
relacji oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Jasielski Dom Kultury. 

 
*** 

Jasielski Dom Kultury (JDK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło jest administratorem 
Państwa danych. Kontakt do JDK, tel. 13 44 351 50, jdksekretariat@gmail.com lub listownie 
na adres siedziby. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody, która jest 
dobrowolna i możliwa do uchylenia w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa 
dane do momentu cofnięcia zgody. Nie przekażemy Państwa danych żadnym odbiorcom. Nie 
będziemy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany ani dokonywać profilowania. W 
związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do 
danych, sprostowania oraz prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzą Państwo, że 
przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy z zakresu ochrony danych 
osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu z naszym 
inspektorem ochrony danych: inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com. 

........................................................        .......................................... 
             (imię i nazwisko)               (miejscowość, data) 
 

 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez 
Jasielski Dom Kultury (JDK) dla potrzeb niezbędnych do organizacji warsztatów z akwareli 13 
– 14 września 2019 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.) 
2. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne 
dla uczestnictwa w warsztatach, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. 
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników 
warsztatów. 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach 
informacyjno-promocyjnych, w tym na stronach internetowych lokalnych mediów, a w 
szczególności na stronach: www.jdkjaslo.pl w celu przedstawienia relacji oraz promocji 
wydarzeń organizowanych przez JDK. 
 
      ............................................................ 
                 (podpis) 
 


