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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
oraz  zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby 

XV LETNICH KURSÓW METODYCZNYCH MUZYKI DAWNEJ 
organizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Edukacji  

w dniach 3 - 10 lipca 2021 r. 
 

dane osoby składającej oświadczenie 

…………………………………………      ……………………………………..………… 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna       Imię i nazwisko uczestnika  
 
…………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 
…………………………………………       
Telefon kontaktowy, e-mail 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, 
informuje: 

1) Administratorem danych osobowych jest  Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, z siedzibą przy ul. W.A. Mozarta 
1 lok. 47, 02-736 Warszawa, KRS 0000587133.  

2) Kontakt z administratorem jest możliwy  

- listownie na adres: o którym mowa w pkt. 1) 
- przez e-mail: partnerstwo.dla.edukacji@gmail.com  

3) Podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). 

4) Dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu związanym z organizacją XV Letnich Kursów 
Metodycznych Muzyki Dawnej (LKMMD). 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

6) Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom administratora wykonującym czynności związane z 
organizacją LKMMD oraz uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym, a także Ministerstwu Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Centrum Edukacji Artystycznej.  

7) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w 
granicach i przepisach prawa, z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu 
administratora. 

8) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji LKMMD, zgodnie z przepisami prawa 

o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody). 

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

10) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

Dot. uczestników niepełnoletnich / regarding minors 

mailto:partnerstwo.dla.edukacji@gmail.com


11) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w LKMMD.  

12) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Fundację Partnerstwo dla Edukacji, udzieloną w dniu ………… w celu ……….,  Podpis osoby, której dane dotyczą. 

13) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

14) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
(Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl) 

 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

 

 

…………………………………………                                           ……………………………………...………………… 

     (miejscowość, data)                                                                                     podpis rodzica/opiekuna 

 
 

2. Zezwalam, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) 

na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

……………………………………………….…………………………………………………………………………………….….  
(imię i nazwisko uczestnika) 

utrwalonego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi (imię, 
nazwisko) przez Fundację Partnerstwo dla Edukacji, z siedzibą przy ul. W.A. Mozarta 1 lok. 47, 02-736 
Warszawa do celów promocyjnych, edukacyjnych, sprawozdawczych oraz archiwalnych, w związku z 
moim udziałem w  XV Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej. Wizerunek może być 
rozpowszechniany w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video z możliwością kadrowania, 
retuszowania i kompozycji nagrywanych na wszelkich nośnikach. Niniejsze zezwolenie obejmuje wszelkie 
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na oficjalnej stronie internetowej LKMMD oraz mediach 

społecznościowych i serwisach typu Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo itp. 
 

 

3. potwierdzam akceptację warunków regulaminowych określonych w mediach społecznościowych, 
wykorzystywanych w ramach rozpowszechniania wizerunku (serwisach typu Facebook, Youtube, 
Vimeo itp.) 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                    podpis rodzica/opiekuna 

 


