
 

 Radzymin, ………………………… 

 (miejscowość, data) 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 

W związku z moim oraz mojego dziecka przystąpieniem do projektu: …………………………  

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

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, oświadczam, iż: 

1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy 

z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – niniejszym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez 

Administratora tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, w zakresie niezbędnym do 

realizacji, kontroli, ewaluacji,  monitoringu oraz sprawozdawczości projektu pod nazwą: 

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

2. Dane osobowe moje oraz mojego dziecka w zakresie wskazanym przez realizatora Projektu 

podaję dobrowolnie, mając świadomość, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w w/w projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na fotografowanie i nagrywanie mojej osoby oraz mojego dziecka podczas 

realizacji ww.  projektu.  

4. Wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczanie i udostępnianie wizerunku mojej osoby oraz 

mojego dziecka w dokumentacji zdjęciowej, filmowej w ramach realizowanego Projektu na: 

a. stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie oraz w portalu 

społecznościowym Facebook.  

b.  we wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Radzyminie, dotyczących realizacji ww. Projektu.  

5. Zostałam/-em pouczona/-y o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości 

wglądu do gromadzonych moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, 

ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są 

niekompletne lub nieaktualne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych 

wzniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolny momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Gdy uznam, że przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., mam prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

…………………………. ………………………………………………  

 miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


