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UCZESTNIK 

Imię  Data urodzenia 

Nazwisko   
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E-mail   
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choroby 
przewlekłe itp.) 

 

 
 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego:  

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oratorium św. Jana Bosko w Szklarach Górnych 40, 
59-335 LUBIN. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie Uczestnika ORATORIUM 
luty-czerwiec 2022” przez Oratorium św. Jana Bosko w Szklarach Górnych 40, 59-335 LUBIN. 
 

TAK*  NIE*  

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w 
powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć). 
Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach,  
a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy.  
Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia 
danych. 
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy dotyczącej udziału  
w zajęciach i warsztatach w Oratorium. 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 
dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Oratorium św. Jana Bosko w Lubinie, ul. Jana Pawła II 
58, zgodniez art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału 
filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie 
formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Oratorium św. Jana Bosko w w Szklarach Górnych 40, 59-
335 LUBIN oraz że rozpowszechnianie przez Oratorium św. Jana Bosko w Szklarach Górnych mojego 
wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane 
bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

TAK*  NIE*  

 
 

/* - właściwe zaznaczyć „X” 
 

Data i podpis:  

 


