
Szczuczyn, dn……………. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (niepełnoletniego) 

[  ] TAK [   ] NIE Ja, ……………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko) mojego syna / córki dla celów jego / jej udziału w warsztatach i zajęciach 

podczas wakacji organizowanych przez filię biblioteczną w Niećkowie Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie pod hasłem „Kulturalne Wakacje” w okresie 06.07.2020r. – 14.08.2020r. 

Oświadczam, że dane osobowe podałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu 

do treści danych, ich poprawiania i prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Administratorem danych jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 

Szczuczyn. 

……….…………………………………………….. 

                                                                                             (podpis rodziców / opiekunów prawnych / telefon) 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

[   ] TAK [   ] NIE Ja, ……………………………………………………….wyrażam zgodę na nieograniczone 

czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………… (imię i nazwisko) w postaci materiałów audiowizualnych  

i fotograficznych wykonanych w czasie warsztatów i zajęć wakacyjnych organizowanych przez filię 

biblioteczną w Niećkowie Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie  pod hasłem „Kulturalne Wakacje” w 

okresie 06.07.2020r. – 14.08.2020r. na potrzeby działalności promocyjno – marketingowej (np. prasie, 

stronach www, itp.) BCK w Szczuczynie.  

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody  przez BCK 

w Szczuczynie na terytorium całego świata bez ograniczeń czasowych.  

Oświadczam, że dobrowolnie wyraziłem zgodę na udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku, 

zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania i prawie wniesienia  

w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

……………………………………………………… 

                                                                                               (podpis rodziców / opiekunów prawnych / telefon)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na udział dziecka w wyjazdach rowerowych 

 Ja, ................................................................., wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki 

…………………………………………… (imię i nazwisko) w wakacyjnych wyjazdach rowerowych 

organizowanych przez Bibliotekę –Centrum Kultury w Szczuczynie, które odbędą się w następujących 

terminach: 

 

08.07.2020r. – wyjazd rowerowy do Niećkowo – Niedźwieckie – Bzury 

15.07.2020r. – wyjazd rowerowy do Niedźwiadnej 

22.07.2020r. – wyjazd rowerowy do Rakowa 

29.07.2020r. – wyjazd rowerowy do Bęćkowa 

05.08.2020r. – wyjazd rowerowy do Dołęgi 

12.08.2020r. – wyjazd rowerowy do Danowa 

 

 

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

                                                                                    ( data i podpis rodziców / opiekunów prawnych / telefon) 

 


