
Oświadczenia i zgody rodzica lub opiekuna prawnego 
  
 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku. 
Administrator danych: Kobierzycki Ośrodek Kultury ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce 
Cel przetwarzania: Organizacja i promocja zajęć prowadzonych w ramach sekcji Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, 
utworzenie relacji fotograficznej oraz relacji video z przebiegu zajęć na stronie internetowej Kobierzyckiego Ośrodka 
Kultury i mediach społecznościowych , co wiąże się z przekazaniem wizerunku do krajów trzecich, które nie zapewniają 
prawidłowego poziomu ochrony tych danych. 
Odbiorcy danych: Urząd Gminy Kobierzyce, Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gazeta Sąsiedzka 
Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda, podstawy prawne. 

Zakres danych przetwarzanych przez Ośrodek obejmuje:  

− Dane do zapisów na zajęcia - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, rodzaj zajęć, rok szkolny,  

− Dane rodzica lub opiekuna prawnego ( imię, nazwisko, telefon, e-mail,) 

− Sposób odbioru dziecka,  

− Informacja o braku przeciwskazań zdrowotnych,  

− informacje o stanie zdrowia istotne dla opieki nad dzieckiem. 

− Dane do odbioru dziecka - dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka ( imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego lub 
innego dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, telefon, e-mail), 

− Dane do umowy - imię, nazwisko, imię, nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer i data podpisania umowy, ksero karty 
dużej rodziny, 

− Dane w dziennikach zajęć i do prowadzenia zajęć - imię, nazwisko dziecka, numer, data i miejsce urodzenia, rodzaj zajęć, miejsce 
zamieszkania, telefon do rodzica, e-mail, informacje o obecności na zajęciach, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. 

 

1. Zapoznawszy się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku 
mającego na celu przedstawienie, udokumentowanie oraz promocję działań sekcji Kobierzyckiego Ośrodka Kul-
tury w postaci zdjęć, nagrań video na stronach internetowych Kobierzyckiego Ośrodka Kultury oraz w mediach 
społecznościowych i prasie. 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka przez 
Administratora oraz odbiorców danych KOK 
           TAK     NIE 

2. Adres e-mail/kontakt: Zgoda na przesyłanie informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych lub współor-
ganizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. 

  
 adres@:.................................................................................. ………………….              TAK     NIE 
3. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, zawartą w niej informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. 
                                                                                                                                                          TAK     NIE 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie przez wysłanie wiadomości email na adres: 

ochronadanych@kultura-kobierzyce.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ……………………........................................................................          
data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
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