
ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA  
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

 
 
…………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

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

………………………………………………………………….. 
adres  

……………………………………................................ 
tel. kontaktowy  
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), oświadczam, że 
wyrażam zgodę na utrwalenie przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice wizerunku mojego 
dziecka ........................................................ w związku z jego udziałem w Półkoloniach Jeździeckich 2022 
organizowanych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice z zamiarem 
wykorzystania tego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych działalności Wrocławskiego 
Toru Wyścigów Konnych Partynice.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie  
w celu promocji i potrzeb funkcjonowania WTWK-Partynice. 

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie oraz powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej  
i drukowanej. 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
Oświadczam również, iż niniejszej zgody udzielam bezterminowo i nieodpłatnie. 

 
 

 
………………………………………………………………………  

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2 , 53-033 Wrocław. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@torpartynice.pl 

3. Dane będą przetwarzane w celu rozpowszechnienia wizerunku na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

5. Odbiorcy danych: brak. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Macie Państwo prawo do: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,  
4) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 
5) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem.  

mailto:iod@torpartynice.pl

