
 

 

Ludowy Klub Sportowy 
„ROSANÓW” 

ul. Lipowa 48, 95-100 Dąbrówka Wielka 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI WIZERUNKU   

 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas udziału w zajęciach 

sportowych oraz na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby działalności statutowej 

Ludowego Klubu Sportowego „Rosanów” poprzez umieszczenie zdjęć w przestrzeni publicznej. Zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczono ilościowo, czasowo oraz terytorialnie. 

 

       …............................................... 
        (czytelny podpis) 
 

Administratorem danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy „Rosanów” z siedzibą w 95-100 

Dąbrówka Wielka, ul. Lipowa 48, tel. (+48) 698 346 111, e-mail: lksrosanow@op.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. 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 (dalej RODO) w celu rejestrowania oraz 

wykorzystania wizerunku dziecka podczas udziału w zajęciach sportowych. 

Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane w portalach społecznościowych, w prasie  

o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym, w biuletynach informacyjnych, na stronie internetowej 

gminy Zgierz. 

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w klubie, a następnie przez okres przedawnienia 

się roszczeń. Jeśli wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, 

klub zaprzestanie przetwarzania Państwa danych. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest dobrowolne. 

 

       

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ 

 

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

               (czytelny podpis) 

 


