
 

 

 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, 

na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 

lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego dziecka …………………………………………………………………………………. 
            (imię i nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych podczas realizacji konkursu „Rakieta dla Mikołaja Kopernika” na stronie 

internetowej Facebook Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz w mediach: internecie, prasie, 

telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 

tylko i wyłącznie w celu informacji i promocji w/w konkursu. 

Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w ramach 

konkursu „Rakieta dla Mikołaja Kopernika” w w/w mediach. 

 

 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, z siedzibą przy ul. 

Park 3, 63-200 Jarocin, tel. 533 465 224. 

2. Dane dziecka, w tym wizerunek zebrane podczas realizacji konkursu „Rakieta dla Mikołaja 
Kopernika” mogą być publikowane  na stronie internetowej https://muzeumjarocin.pl, stronie 

muzeum na portalu społecznościowym Facebook  Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz 

udostępnione mediom takim jak prasa, radio telewizja. 

3. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przez mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przewarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez mnie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
*- właściwe podkreślić. 

 

……..…………………,………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). 
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