OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
W ZAWODACH
Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*

……………..….………………………………..

Udzielam autorowi zdjęć oraz Organizatorowi zawodów pn. ……………........……..
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem
mojego dziecka/podopiecznego* ........................................................ (imię i nazwisko), bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie
wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami
zawodów pn............................................. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody
jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do zdjęć.

………………………………
(miejscowość, data)

………………………………
(czytelny podpis rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka/podopiecznego, którego Przedstawicielem ustawowym jestem w zakresie
obejmującym wizerunek, w celu publikacji zdjęć obejmujących ten wizerunek za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zamieszczenia w dowolnym medium
informacji o wynikach i laureatach zawodów pn. .................................................

………………………………
(miejscowość, data)

………........…………………
(czytelny podpis rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą klauzulą informacyjną:

Poinformowano mnie, że powyższa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, a wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Wycofać zgodę można przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu tej zgody Organizatorowi
na adres: .................................................................................................................................
Ponadto Organizator będący Administratorem danych osobowych informuje ponadto, że powyższa
zgoda ma charakter dobrowolny, a brak wyrażenia zgody uniemożliwi publikację wizerunku
dziecka/podopiecznego* przez Organizatora.
Podstawą prawną przetwarzania danych obejmujących wizerunek jest wyżej wyrażona zgoda
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a 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).
* niepotrzebne przekreślić
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Dane obejmujące wizerunek mogą zostać przekazane przedstawicielom prasy w celu publikacji
informacji o rozstrzygnięciu zawodów pn. ......................................... w dowolnym medium.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez
okres niezbędny o realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Osobom, których dane dotyczą/ ich przedstawicielom ustawowym przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
usunięcia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w
przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z
naruszeniem przepisów prawa.

………………………………
(miejscowość, data)
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………………………………
(czytelny podpis rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka)

