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GMINA/POWIAT ........................................................................................................................................................ 

IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................................................................................... 

Klasa ............. Imię i nazwisko opiekuna prowadzącego………….…………………............................................................ 

e-mail do opiekuna.....................................................................tel. do opiekuna..................................................... 

ADRES SZKOŁY – PLACÓWKI ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

UTWORY: (autor, tytuł) 

1. .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2. .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH  

I WIZERUNKOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
 
(imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w celu uczestnictwa w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka”, organizowanym przez Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie. Jestem świadomy, że konkurs jest kilku etapowy i dane osobowe będą 
przesyłane do placówek organizujących przeglądy eliminacyjne. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą 
informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego dziecka  
 
(imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
w celu budowania pozytywnego wizerunku  Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz organizatorów 
eliminacji. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 
 



Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. 

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów: 

 IOD@mik.waw.pl 

 Listownie na adres powyżej 

 Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755 

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych: 

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rejestracji udziału w wydarzeniu, 

umożliwić ci udział w wydarzeniu, przesłać Ci informacje dotyczące wydarzenia jak 

plan. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w celu 

realizacji wydarzenia i zapewnienie  udziału 

3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez rok od wydarzenia. 

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz 

usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT 

5. Przysługują ci następujące prawa: 

 Dostępu do swoich danych osobowych 

 Żądania sprostowania swoich danych osobowych 

 Żądania usunięcia swoich danych osobowych 

 Wyrażenia sprzeciwu 

 Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

 Wniesienie skargi do organu nadzorczego 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 
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