
Załącznik nr 2 do Zbiorczej karty zgłoszenia 

 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

na udział dziecka w XXIII Wrocławskim Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres placówki 

 
Wyrażam zgodę (TAK / NIE) na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
w XXIII Wrocławskim Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków.  Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 
osobowych uczestników Festiwalu jest Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz (53-314 Wrocław, Plac Powstańców 
Śląskich 12). Mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału mojego dziecka 
w XXIII Wrocławskim Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków. Przyjmuję do wiadomości, że udział mojego dziecka 
w  Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem przeze mnie zgody na publikację na stronie internetowej Szkoły  danych 
osobowych dziecka jako Laureata Festiwalu. Potwierdzam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu XXIII Wrocławskiego 
Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków. 
 

………………………………………………………………….. 
                        Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 
Zgoda na publikację wizerunku 
 

1. Wyrażam zgodę (TAK / NIE) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko 
dziecka) ……………………………………………………………………… jako uczestnika XXIII Wrocławskiego Festiwalu 
Śpiewających Przedszkolaków, zarejestrowanego w formie zdjęć i filmów przez Szkołę Muzyczną I st. im. 
Grażyny Bacewicz we Wrocławiu podczas XXIII Wrocławskiego Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje publikację wizerunku na stronie internetowej Szkoły, kronice, plakatach 
informacyjnych w celach informacyjnych oraz  promowania działalności Szkoły Muzycznej I st. im. G. 
Bacewicz we Wrocławiu, a także osiągnięć i umiejętności Uczestnika. 

3. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
4. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób jego dóbr osobistych. 
 

………………………………………………………………….. 
                                    Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników XXIII Wrocławskiego Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków 

jest Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz z siedzibą 53-314 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 12.  
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
biuro@odobi.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XXIII Wrocławskiego 
Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków, a także w celach promocyjnych Organizatora. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych, którą można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

5. Podanie danych uczestników jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, tj. 
udziału dziecka w XXIII Wrocławskim Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków.  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. 

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa. 

10. Dane uczestników XXIII Wrocławskiego Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 


