
 

Załącznik 3 - Zgoda opiekuna na udział w Projekcie 

Zgoda na udział oraz nieodpłatną publikację wizerunku w ramach „Warsztatów 
rzemieślniczych” oraz przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach promocyjnych 
w ramach działań prowadzonych przez Organizatora. 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki…………………………….. w Warsztatach 
rzemieślniczych organizowanych w dniu …………………. W Ekologicznym Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Kozi Stok”. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Regulaminem 
organizowania Warsztatów i w pełni akceptuję jego treść.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna 
__________________dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu (zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 (RODO), 
nieodpłatną publikację wizerunku mojej/ego córki/syna ……………………………. w celach 
promocyjnych Projektu: w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz 
na stronie internetowej Organizatora. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest 
ograniczone czasowo, ani terytorialnie. 

 

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

Miejscowość, data           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Załącznik 4 - Klauzula informacyjna 

Mając na uwadze przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(dalej RODO), Informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników Warsztatów jest: Małopolska Izba 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie z siedzibą: ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, zwana 
dalej „Administratorem”. 

2. Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie, listownie, osobiście, elektronicznie 
pod adresem e-mail: promocja@izba.krakow.pl lub tel. +48 12 4215251. 

3. Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu 
przeprowadzenia Warsztatów rzemieślniczych w oparciu o udzielone przez Panią/Pana zgody 
lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 
ust 1 lit a, f RODO); 

4. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą 
następujące kategorie podmiotów: 



 

a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku 
z świadczonymi usługami – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań 
edukacyjnych i promocyjnych; przypominamy, że Administrator udostępnia Pani/Pana dane 
osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z realizacją działań edukacyjnych i 
promocyjnych; 

b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak 
również świadczenia usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców 
usług technicznych takich jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i 
przestrzeni, w których przechowywane są dane osobowe, które przetwarza Organizator); 

5. Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do 
chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego 
podobnego żądania. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych 
środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w 
celu ochrony Pani/Pana praw i wolności; 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie 
art. 6 ust 1 lit a RODO; 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie są przetwarzane dane osobowe 
w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie. Będąc opiekunem prawnym mojego 
dziecka uczestniczącego w Warsztatach zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach 
podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 

 

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

Miejscowość, data           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


