
Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych NR 1

1.W  związku  z  zapisami  art.  13  oraz  art.  14  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU
EUROPEŃSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,U. UE. Z 2016 r.,
L119,  poz.1),  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  –  moich  danych  osobowych/  danych  osobowych
uczestnika, którego reprezentuje w zakresie określonym w Klauzuli Informacyjnej RODO  Przeglądu
Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek stanowiącej załącznik do KARTY ZGŁOSZENIA.

2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.  z  2006r.  Nr  90  poz.631  ze  zm.),  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  zdjęć
zawierających  mój  wizerunek/  wizerunek  uczestnika,  którego  reprezentuje.  Wyrażenie  zgody jest
jednoznaczne  z  tym,  że  wizerunek  może  zostać  zamieszczony  w  materiałach  promocyjnych
Organizatorów,  mediach,  publikacjach  prasowych,  gablotach,  kronikach,  na  stronie  internetowej
Organizatora.

3. Oświadczam , że zapoznałem/łam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO Przeglądu Pieśni
Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek 

                                       

                              Data i czytelny podpis  ……………………………………………………..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU NR 2

Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  utrwalonego  w  postaci  fotografii  
i  dokumentacji  filmowej  przez Miejski  Domu Kultury w Bielsku-Białej,  ul.  1  Maja  12 w celach
promocyjnych  XX  PRZEGLĄDU  PIEŚNI  I  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ  zgodnie  z  zapisami
określonymi  w  Regulaminie  Przeglądu  i  art.  81  ust  1  ustawy z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażenie zgody jest  dobrowolne i  jednoznaczne z tym,  że fotografie,  filmy lub nagrania wykonane
podczas  warsztatów są  przechowywane  i  archiwizowane  przez  Miejski  Dom Kultury i  mogą  zostać
umieszczone  w serwisach internetowych  i  wykorzystane  w materiałach promocyjnych  i  publikacjach
prasowych Miejskiego Domu Kultury. 

Zapoznałem (-am) się z Regulaminem XX PRZEGLĄDU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ,
w tym zawartych w nim informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku na
potrzeby udziału w Przeglądzie. 

   …………………................................…………………………                                               ….........................................................................................................................

Data Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

                                          


