
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Ja, niżej podpisana / podpisany*………………………………………………………………………………………………………………, 
dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj.: 
wizerunku / wizerunku mojego dziecka* 
numeru telefonu ..………………………………………………………………………………………………………………………………….*, 
adresu poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………………….*, 
przez administratora, tj. przez Gminne Centrum Kultury w Białej, którego siedziba znajduje się w Białej, 
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, w celu prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania i promocji 
kultury, wiedzy i nauki, rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych, 
propagowania profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii i innym 
uzależnieniom oraz zagrożeniom cywilizacyjnym, stymulowania aktywności i komunikacji społecznej, 
bezterminowo - do czasu wycofania niniejszej zgody. 
 
Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo 
w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że wycofanie zgody będzie 
równie łatwe jak jej wyrażenie. 
 
 
………………………………………      ……………………………………………………………………………….. 
(data)        (czytelny podpis osoby informowanej) 
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