
 

 

 

 

 

Strona 1 z 2 

 

Załącznik nr 5 

 

 

___________________, _____________ 
         miejscowość  data

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. ………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:  
                (imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka) 

udział………………………………………………w zajęciach edukacyjnych 

                          (imię i nazwisko dziecka)          

organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu „Kampania 

Kolejowe ABC”, podczas których będzie dokonywana dokumentacja zdjęciowa 

(fotograficzna) i/ lub filmowa, odbywających się 

w:…………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

w dniu………………….. roku. 

2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na nieodpłatne 

upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka w serwisach internetowych 

Urzędu Transportu Kolejowego. 

3. Zgoda w zakresie pkt 2 obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym również 

w szczególności środki masowego przekazu. Wizerunek dziecka nie może być użyty 

w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych dziecka. 

4. W przypadku cofnięcia zgody w zakresie pkt 2 niezwłocznie poinformuję o tym Urząd 

Transportu Kolejowego korespondencyjnie na adres: Al. Jerozolimskie 134,  

02-305 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: utk@utk.gov.pl. 

 

 

_______________________________ 
własnoręczny czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka  

 

ZGODA 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych Oświadczeniu w celu 

i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

„Kampania Kolejowe ABC”. 

 

 

_______________________________ 
własnoręczny czytelny podpis prawnego opiekuna dziecka  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE. L  119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK) 

email: iod@utk.gov.pl; 

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu 

„Kampania Kolejowe ABC”;  

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą wyłącznie 

pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego; 

5) Pani/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane 

do czasu zakończenia okresu trwałości projektu „Kampania Kolejowe ABC”,  

tj. do 31 grudnia 2025 r.;  

6) posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących 

Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO;  

8) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem umownym, jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność uczestnictwa dziecka w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu 

„Kampania Kolejowe ABC”;  

9) Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania;  

10) Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 


