
 

Zgoda na udział w konkursie „Fund das Geld!” w ramach projektu Deutsch Plus  

wyrażona wobec Goethe-Institut w Warszawie, ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa („Goethe-Institut“) 

 

Imię i nazwisko: ____________________________ 

Imię i nazwisko (a) przedstawiciela ustawowego: ______________________  

Adres:__________________________________________ 

 

Niniejszym wyrażam zgodę udział w konkursie mojego dziecka organizowanego przez Goethe-Institut 
w Warszawie  

Konkurs prowadzony jest online, zwycięzcy wezmą udział w warsztatch online. Nazwiska zwycięzców 
zostaną opublikowane wraz z nazwą szkoły na stroni internetowej projektu: 
www.goethe.de/polen/deutschplus  

Moja zgoda jest warunkiem udziału mojego dziecka w konkursie. Moja zgoda obowiązuje bez 
ograniczeń czasowych. Mogę ją jednak odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.  

Niniejsza zgoda nie powoduje powstania po stronie Goethe-Institut lub stron trzecich obowiązku 
wykorzystania mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi mojego dziecka lub też wskazania w związku z 
ich publikacją i rozpowszechnieniem mojego imienia i nazwiska / imienia i nazwiska mojego dziecka. 

Oświadczam niniejszym, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, a moja władza 
rodzicielska w stosunku do _____________________ nie jest ograniczona ani nie zostałem/am jej 
pozbawiony/a. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka dla celów związanych z wykonaniem zdjęć i/lub filmów. 

 

Miejscowość, data:      Podpis:  

 

 Informacja o ochronie danych na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO):  

Administratorem danych osobowych jest Goethe-Institut e.V. reprezentowany przez Goethe-Institut 
w Warszawie, ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa. Zdjęcia i ujęcia filmowe przetwarzane są jak 
opisano w powyższej zgodzie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litera a RODO. Goethe-Institut 
przechowuje ponadto zgodę oraz nazwiska i dane kontaktowe w celu dokumentacji zgody. Zdjęcia 
lub film są publikowane i przekazywane w tym celu ewentualnie też stronom trzecim, w tym 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym licencjobiorcom, 
Instytutom prowadzonym przez Goethe-Institut oraz podmiotom współpracującym w celu 
wykonania zdjęć i/lub filmu. Przekazanie stronom trzecim następuje tylko wtedy, gdy Komisja 
Europejska potwierdziła, że dane państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony, lub w razie 
uzgodnienia z odbiorcą przyjętych przez Komisję Europejską standardowych klauzul ochrony 
danych (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087). Publikowane 
dane, w szczególności w Internecie, mogą być dostępne również w państwach, w których 
odpowiedni poziom ochrony nie jest zapewniony. Zdjęcia lub film są przechowywane aż do 
odwołania zgody; zgoda oraz nazwisko i dane kontaktowe pozostają ponadto zapisane tak długo jak 
jest to niezbędne do dokumentacji zgody lub przez czas wynikający z bezwzględnie obowiązujących 



przepisów prawa - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Państwa dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane. 

Przysługujące Państwu prawa: 

Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które są 
przechowywane (art. 15 RODO), żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
poszczególnych danych osobowych (art. 16 i nast. RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 
20 RODO). Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Mają 
Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa W razie pytań lub wykonania swoich praw 
prosimy o kontakt z:  
Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, e-mail: datenschutz@goethe.de 

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej 
sytuacji.  

Więcej informacji o ochronie danych oraz dane kontaktowe naszego Inspektora ochrony danych 
znajdą Państwo pod adresem https://www.goethe.de/de/dat.html  

 


