
KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Powiatowe Ognisko Baletowe im. L. Nartowskiej w Jarosławiu 

 ul. Franciszkańska 2 Jarosław, dalej jako Ognisko 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ognisko w celu organizacji i realizacji konkursu, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą: 

 Współorganizatorzy konkursu – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, 37-700  Przemyśl 

 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław oraz Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału 

w konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna* przez Powiatowe Ognisko Baletowe im. L. Nartowskiej w Jarosławiu, w celu 

organizacji i  realizacji konkursu. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojej córki/mojego syna*, na stronie internetowej, broszurach i afiszach Ogniska oraz 

współorganizatorów wskazanych w pkt.4 klauzuli informacyjnej, w celu promowania działalności kulturalnej, oraz zdania relacji z imprezy. 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………… …………………………… 

 (miejscowość i data) (podpis rodzica) 



 

 

 

 

 


