
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię 
i nazwisko) jako pełnoprawny opiekun dziecka/pełnoletni uczestnik, wyrażam  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka/mojego 
wizerunku, przez szkołę tańca Street Life w Rzeszowie podanych w karcie kwalifikacyjnej i 
składanych oświadczeniach, w związku z organizacją i realizacją obozu tanecznego w 2021 
roku. 
 
 

............................................................                        ……………........................................ 
(data i czytelny podpis uczestnika powyżej 18 roku życia)                   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
uczestnika) 
 
 
 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

  

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 
1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć zawierających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka 
(podopiecznego) zarejestrowany podczas obozu, bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej, fan page’u na Facebook’u i profilu na Instagramie 
szkoły tańca Street Life. Zezwolenie dotyczy fotografii lub wideo przedstawiającej zarówno w 
postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. 
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego 
dziecka wyrażam dobrowolnie. 
 

 

............................................................                ……………........................................  
(data i czytelny podpis uczestnika powyżej 18 roku życia)             (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)  
 
 
   

Obowiązek informacyjny:  

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż: 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Emez Dance Michał Samborski, ul. 

Bardowskiego 4 35-005 Rzeszów.  
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych 
rozliczeń, realizacji obozu tanecznego, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia 
roszczeń. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: biuro@streetlife.rzeszow.pl.  
4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji obozu, tj. biurom podróży 

oraz ubezpieczycielom. 
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.  
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 
 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji uczestnictwa w obozie letnim w 2021 roku. 


