
 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 
 
 

Wyrażam zgodę …………………………………………………………….(imię i nazwisko opiekuna) na udział 
mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………,  
(data urodzenia) ............................................, w zajęciach  „Czwartki z Bajkomatem” 
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Samsonowie.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz 
wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w zajęciach „Czwartki z Bajkomatem” 
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Samsonowie, zgodnie z Rozporządzeniem 
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). 
 
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas realizacji zajęć oraz ich wykorzystanie, utrwalenie i 
publikację za pośrednictwem dowolnego medium (w tym Internetu), wyłącznie w celu zgodnym z 
działalnością prowadzoną przez Bibliotekę z zachowaniem anonimowości danych osobowych 
dziecka. 
 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie. 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Łukasz Pająk, kontakt: 41 30 03 412 e-mail: iodo@gbp-
samsonow.pl 
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji zajęć zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji zajęć  oraz ich promocji na stornie internetowej i mediach 
społecznościowych organizatora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 
4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan 
/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 
 
 
Samsonów, dnia ……………….      
                                                                                                               ..………...…………………………………………. 

czytelny podpis 
rodzica/opiekuna 
 
 

                                                                                                               …………...………...………………………………. 
numer kontaktowy 
rodzica/opiekuna 
 

 

 


