
 

Formularz zgody 

Wypełnia: 

 pełnoletni uczestnik projektu „Muzyka łączy Euroregiony. Warsztaty gitarowe” 

 w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun / rodzic  

 

Dotyczy: 

Imię i nazwisko uczestnika projektu: …………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………...... 

 

Ja niżej podpisany/a: 

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………… 

w dwóch trzydniowych spotkaniach w dniach 18-20.06.2021 r. w Gogolinie oraz w dniach  

25-26.06.2021 r. w Kamieniu Śląskim (gmina Gogolin). 

Oświadczam, że nie istnieją przeciwskazania do udziału  …………………………………….. 

w projekcie.  

Oświadczam, że poinformowałem/am Organizatorów o chorobach i alergiach uczestnika 

warsztatów. 

Wyrażam zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej oraz ewentualnej 

hospitalizacji.  

Jestem świadomy zagrożenia wynikającego z panującej na terenie RP pandemii COVID-19. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika projektu w drodze 

pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem warsztatów, a miejscem zamieszkania. 

 

………………………………………….. 

(data, miejscowość, podpis) 

 

Deklaruję udział ………………………………………………………………………………. 

w warsztatach gitarowych w obu terminach, tj. w dniach 18-20.06.2021 r. w Gogolinie oraz w 

dniach 25-26.06.2021 r. w Kamieniu Śląskim (gmina Gogolin), a w przypadku wypadków 

losowych bądź choroby uczestnika, zgłoszę ten fakt Organizatorom minimum 24 godziny przed 

rozpoczęciem warsztatów. 

………………………………………….. 

(data, miejscowość, podpis) 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu (imię i nazwisko, 

miejscowość, wiek) w celu realizacji zadań i działań prowadzonych w  ramach  projektu pt. 

„Muzyka łączy Euroregiony. Warsztaty gitarowe”. 

 

………………………………………….. 

(data, miejscowość, podpis) 

 

Oświadczam,  że  zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  (Dz.U. t. j. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę  na    

nieodpłatne  rozpowszechnienie  wizerunku  uczestnika warsztatów w  mediach zewnętrznych 

w związku z realizacją projektu pn. "Muzyka łączy Euroregiony. Warsztaty gitarowe", w tym 

prowadzenia działań promocyjnych. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w materiałach 

promocyjnych, wydanych przez Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatorów, 

Facebooku Organizatorów oraz na platformie youtube.pl. 

Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym 

zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z 

przepisów prawa. 

Wiem, że: 

 Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową 

zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres kl@gogolin.pl. 

 Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 

 Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

 Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od 

podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

 Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 

………………………………………….. 

(data, miejscowość, podpis) 

 

 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniami powstałymi z winy 

uczestnika projektu. 

………………………………………….. 

(data, miejscowość, podpis) 

 

mailto:kl@gogolin.pl


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO[1], informujemy iż: 

ADMINISTRATOR DANYCH  

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Gogolinie. 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

- Listownie na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

- Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną ePUAP Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

- Telefonicznie pod numerem: (77) 40 676 800  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem urzad@gogolin.pl 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  w celu dokumentowania czynności wykonywanych na podstawie 

przepisów prawnych oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji 

publicznej i innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie  techniczne lub organizacyjne 

dla Urzędu Miejskiego w Gogolinie na podstawie zawartych umów. 

ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH  

Urząd Miejski pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł (w szczególności bazy CEIDG), od innych organów 

administracji publicznej, innych podmiotów, lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych 

obejmuje w szczególności imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia 

działalności). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt 

(JRWA). 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE NIE DOTYCZĄ  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 

b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;  

c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku 

prawnego lub sprawowania władzy publicznej; 

d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO. 

 

PRAWO DO SKARGI 

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

                                                           
[1] Rozporządzenie 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  
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