OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU WIZERUNKU DZIECKA
Ja niżej podpisany(a) jako rodzic / opiekun prawny dziecka: ………………………………..………………..………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne utrwalanie i nieograniczone czasowo oraz
terytorialnie jego wykorzystanie w celach promocyjnych w ramach IX Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży Szkół
Specjalnych „Razem” przez Miejski Domu Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12. Przetwarzanie będzie odbywać się
poprzez umieszczenie zdjęć i / lub materiałów filmowych zawierających wizerunek na stronie internetowej, profilach portali
społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej,
indywidualnie lub w towarzystwie innych osób.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dot. przetwarzania
……………………………………

………………………………………

Data

Czytelny podpis

Udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej
Uczestnika, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do pamięci
komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu dowolną techniką oraz
udostępnianie w dowolnej formie
TAK

NIE

W przypadku nagrodzenia pracy Uczestnika: a. przenoszę w imieniu Uczestnika na Organizatora prawo własności
pracy konkursowej oraz prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako nagrodzonej.
TAK

NIE
………………………………
Data

………………………………………
Czytelny podpis

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała; Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Dane osobowe przetwarzane są w celach promocyjnych poprzez przetwarzanie wizerunku na stronie
internetowej, oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, kanał YouTube MDK na podstawie udzielonej zgody; Dane osobowe będą
przechowywane do czasu utraty ich przydatności, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody; Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu; Odbiorcami danych osobowych będą producent filmu oraz osoby lub podmioty,
którym dane zostaną udostępnione w efekcie rozpowszechniania wizerunku; Dane nie będą przekazane do krajów trzecich i organizacji
międzynarodowych; Podanie danych jest dobrowolne; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; Posiada Pani / Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
niezgodnego Pani/Pana zdaniem przetwarzania przez nas danych osobowych; W każdym momencie posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać poprzez
wysłanie informacji o treści „wycofanie zgody na wizerunek” na adres e-mail: iod@mdk.bielsko.pl lub złożyć taką dyspozycję bezpośrednio w
siedzibie administratora. Informujemy także, że przysługujące ww. prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. Jeśli z
jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie
informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.

