
..............................................................................                                          Wrocław, ................................ 
imię i nazwisko                                  data 
 

................................................................................ 
adres e-mail 
 

........................................ 
telefon 
 

………………………………………………………………………… 
 imię i nazwisko dziecka* 

 

Oświadczenie  

Ja niżej podpisany/-a: 

1. wyrażam zgodę** na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu1 moich danych 
osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka* (imię, nazwisko, wiek dziecka) oraz na 
prezentację prac plastycznych/fotografii autorstwa mojego dziecka (w tym również tych zawierających 
wizerunek mój/mojego dziecka) dla celów związanych z organizacją, promocją i przeprowadzeniem 
wydarzenia (dalej: Wydarzenie):  

      zabawa edukacyjna pn.: „Moje malarskie interpretacje”, realizowana przez Szkołę Podstawową nr 8 
oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, I p., której efekty zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu (mnwr.pl) oraz na 
muzealnych fanpage’ach w mediach społecznościowych. 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na utrwalanie (poprzez wykonywanie zdjęć/nagrań) przez 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu wizerunku mojego i/lub mojego dziecka oraz utworów autorstwa 
mojego i/lub mojego dziecka, które powstały na potrzeby Wydarzenia, o którym mowa w ust. 1,  

3. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na  korzystanie z wizerunku mojego i/lub mojego dziecka oraz 
z wizerunków utworów, o których mowa w ust. 2 przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w celu 
dokumentacji, informacji i promocji, w tym na ich zwielokrotnianie, udostępnianie i publiczne 
rozpowszechnianie na stronie internetowej mnwr.pl, w promocyjnych materiałach drukowanych oraz 
w mediach społecznościowych (na fanpage’ach Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego 
oddziałów). 

 

         ......................................................... 

     Podpis 

*  jeśli dziecko (i/lub jego utwory) uczestniczy w wydarzeniu 
** pola obowiązkowe 
*** niepotrzebne skreślić 

                                                           
1 Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, Inspektor 
Ochrony Danych – p. Dominika Jeżewska, e-mail: iodo@mnwr.pl) . Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 
ust. 1 lit a RODO), wyrażenie zgody jest dobrowolne i może ona zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe 
przetwarzanie. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu. Dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom świadczącym dla administratora usługi IT oraz dostawcom usług hostingowych, na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także skargi do organu nadzorczego. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mnwr.pl w zakładce Polityka Prywatności. 

http://www.mnwr.pl/

