Zgoda na uczestnictwo dziecka
w 41. Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………..........
Wiek dziecka: ………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych:
………………………………………………………………………………………………….
Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w 41. Spotkaniach z Piosenką
Dziecięcą w dniu 10 maja 2019r., a w przypadku zakwalifikowania się, również
na wzięcie udziału w Koncercie Galowym Laureatów w dniu 1 czerwca 2019 r.,
organizowanych przez Tucholski Ośrodek Kultury.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500
Tuchola

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inpektordanychosobowych@gmail.com i iodotoktuchola@gmail.com

3.

Pani/Pana oraz Pana/Pani dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zajęć pozalekcyjnych oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz lokalne media
5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze nia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

……………………………
(Podpis rodzica/ów-opiekunów prawnych)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
………..………………………
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,
zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,
legitymujący/a* się dowodem osobistym numer i seria / numerem PESEL*:
...………………………………………………………..….…………………
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie przez Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola –
ispektordanychosobowych@gmail.com, iodotoktuchola@gmail.com
wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):
…………………………………………………………………………………….......................
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, w ramach udziału w 41. Spotkaniach z Piosenką
Dziecięcą.
Niniejsza zgoda:
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty,
Youtube, w gazetach, Internecie;
 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję 41. Spotkań z Piosenką Dziecięcą.
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego
niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego
syna/córki*.
........................…………………..
(data i czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
………..………………………
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,
zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,
legitymujący/a* się dowodem osobistym numer i seria / numerem PESEL*:
...………………………………………………………..….…………………
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie przez Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola –
ispektordanychosobowych@gmail.com, iodotoktuchola@gmail.com
wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):
…………………………………………………………………………………….......................
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, w ramach udziału w Turnieju Recytatorskim dla Dzieci
„O pióro Jana Brzechwy”
Niniejsza zgoda:
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych ww. podmiotów jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty,
Youtube, w gazetach, Internecie;
 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję Turnieju Recytatorskiego dla Dzieci „O pióro Jana
Brzechwy”
 Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego
niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego
syna/córki*.
........................…………………..
(data i czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić

