
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Udzielam dla Urzędu Gminy w Korczynie prawa do wykorzystywania zdjęć  

z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 

nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: 

publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie  

w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, w mediach elektronicznych, 

na stronie internetowej, katalogach i innych, związanych z prowadzoną działalnością. 

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie 

wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych osoby, 

której dane dotyczą.  

 

Miejscowość i data:.................................                 Numer telefonu: ....................................... 

Imię i nazwisko uczestnika:.................................................................... 

Podpis uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich podpis opiekuna prawnego/rodzica: 

............................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu: udziału w konkursie profilaktycznym „Wolni od przemocy i uzależnień” 

organizowanego przez administratora – Urząd Gminy w Korczynie, ul. Rynek 18a, 38-

420 Korczyna, tel. 13 43540 80: 

1.Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: 

iodkorczyna@gmail.com; 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych 

na Urząd Gminy w Korczynie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

.4. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w UG w Korczynie podanie danych 

osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub dobrowolnie 

wyrażoną zgodą. 

5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOK w Korczynie 

mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne których udział w realizacji prawnie 

nałożonego obowiązku na jednostkę jest niezbędny: np. operator pocztowy, bank, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Gminy w Korczynie. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla którego zostały zebrane oraz przez okres wymaganej archiwizacji zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawa.  

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

podlegać profilowaniu.  

 

Miejscowość i data:..................................................           Numer telefonu: ............................ 

Imię i nazwisko uczestnika:........................................................ 

 Podpis uczestnika, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego/rodzica:  

.................................................................... 

mailto:iodkorczyna@gmail.com

