
Załącznik nr 19 

                                                                                                                     do Polityki Bezpieczeństwa 

 

ZGODA - WIZERUNEK  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………….. 
                                                                                           ( mojego syna/córki - imię i nazwisko dziecka,  

                                                                                            pełnoletniego wychowanka )   

w zakresie: 
 imię, nazwisko, wiek, grupa , koło, sekcja                TAK/NIE*(właściwe podkreślić) 

  
 

 wizerunku                                                                   TAK/NIE* 

 

umieszczanie ich: 

 na terenie MDK2                                                        TAK/NIE*  

 na stronie internetowej MDK2                                   TAK/NIE*  

 na stronie mediów społecznościowych  MDK2         TAK/NIE* 

 na stronie internetowej miasta Bytom                       TAK/NIE* 

 w lokalnej prasie                                                        TAK/NIE* 

 

w celach promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich placówki oraz w celu promowania osiągnięć 

wychowanka.  
 

Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

Bytom, dnia  

        .......................................................... 
( data, imię i nazwisko- czytelny podpis 

rodzica / opiekuna prawnego/ pełnoletniego 

wychowanka) 
 
 

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

1.Administratorem  danych osobowych  jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2  z siedzibą  w Bytomiu ul. Ks. 

J. Popiełuszki 9 , tel. 32/2812- 173 mail:sekretariat@mdk2.bytom.pl  

2.Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych - IOD  Urząd Miejski Bytom  ul. Smolenia  35 41-936   e-

mail: iod_edu@um.bytom.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 

a) w celu realizacji zadań Administratora na podstawie wyrażonej zgody; 

b) odbiorcami danych osobowych są podmioty na podstawie wyrażonej zgody mi. podmioty świad-

czące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny, portal społecznościowy -

Facebook, Urząd Miejski w Bytomiu.  

c) dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania wychowanka na zajęcia  do placówki   i 

w celach archiwalnych; 

d) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprosto-

wania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia da-

nych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż prze-

twarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679); 

e) podawanie danych osobowych jest dobrowolne.  
 


