
Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 
 
 
 
 

 _______________________________  
    imię, nazwisko Opiekuna plastycznego 

 
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu i wytyczne projektu Międzynarodowych Spotkań 
Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) (Dz. U. 
UE L. z 2021 r. Nr 74/35) oraz ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celach 
marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich danych 
osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przeze 
mnie zgoda. 
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty 
wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz 
Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody (również zakwalifikowanie pracy na wystawę w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu jest nagrodą) wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych takich jak: imię  
i nazwisko, wizerunek na stronie internetowej Organizatora, w mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach 
promujących Organizatora. 
Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2025 r. 
 
 
 
 
  _______________________________  

    miejsce, data, podpis  
 
 

 
 
 

 
 

 


