
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka 

przez Administratora danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy  

ul. Staromłyńska 1, celem uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

 

………………………….. 

              (czytelny podpis) 

 

Klauzula zgody na kontakt telefoniczny i sms  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka 

przez Administratora danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy  

ul. Staromłyńska 1, celem uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

………………………….. 

                (czytelny podpis) 

 

 

Klauzula zgody na kontakt elektroniczny (e-mail) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka 

przez Administratora danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy  

ul. Staromłyńska 1, celem uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

 i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

………………………….. 

                      (czytelny podpis) 

 
 

 
….………………………………… 



          Data i miejsce 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka/ osoby dorosłej* 

w celach uzyskania stypendium Wójta Gminy Kolbudy  

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na: 

-  nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie i przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie Wizerunku przez Urząd Gminy Kolbudy zwanego Administratorem, 

w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku za pośrednictwem strony internetowej 

www.kolbudy.pl, https://pl-pl.facebook.com/kolbudy/ oraz mediach zewnętrznych  

w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie przyznawania 

stypendiów. 

- Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach 

określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez 

Administratora, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji 

zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a 

polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne 

modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z 

zastrzeżeniem, że te zmiany  

i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na 

zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez 

moją osobę, 

- Administrator może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu 

udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku. 

- Podaję dane dobrowolnie, nieodpłatnie  i oświadczam, że są one zgodne z prawdą, 

- Zapoznałem(am) się z treścią informacji o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

 

……………………………………… ………….…………..  
                          Dane dziecka (imię, nazwisko, numer PESEL)

 
 

…….…….………………………………………… 
                            Data i podpis dziecka/rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolbudy.pl/


 

 


