
Zgoda 

1. Na podstawie  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) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)-  oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000) 

Ja, rodzic/opiekun prawny wychowanka:……………………………………………   

                                                                                   (imię, nazwisko wychowanka)      

Wychowanka / uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie 

Oświadczam, iż 

- wyrażam/ nie wyrażam* zgody na nie odpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji                       

i celów promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury ul. Staszica 8 99-300 Kutno- zwanego dalej MDK  na stronie 

internetowej MDK, w mediach społecznościowych administrowanych przez MDK, w gablotach, materiałach promocyjnych 

w lokalnych mediach. 

*Nie potrzebne skreślić 

……………                ………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                    (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

- wyrażam/ nie wyrażam*  zgody na nie odpłatną  publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia                      

i nazwiska, wieku, sekcji, nazwy i adresu palcówki) w związku z publikacją wizerunku mojego dziecka na potrzeby  

dokumentacji i celów promocyjnych Młodzieżowego Domu Kultury ul. Staszica 8 99-300 Kutno – zwanego dalej MDK na 

stronie internetowej MDK, w mediach społecznościowych administrowanych przez MDK, w gablotach, materiałach 

promocyjnych w lokalnych mediach. 

*Nie potrzebne skreślić 

……………                ………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                    (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

2. Na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), art. 15, 

art. 17 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: z 2014 r poz. 121 ze zm.) 

 

Oświadczam, iż 

- wyrażam/ nie wyrażam* zgody   na   nie odpłatne umieszczanie prac mojego dziecka powstałych w trakcie zajęć                  

w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Staszica 8 99-300 Kutno  na stronie internetowej MDK, w mediach społecznościowych 

administrowanych przez MDK, w gablotach, materiałach promocyjnych w lokalnych mediach. 

*Nie potrzebne skreślić 

Zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie. 

Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

……………              ………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                    (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)  

 


