----------------------------------------imię i nazwisko

Trzebinia, dnia........….………..

----------------------------------------adres
---------------------------------------nr telefonu kontaktowego

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych
(imię i nazwisko dziecka) --------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie moich/mojego dziecka*
danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2014 r. Poz.1182, tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników TCK
w Trzebini celem uczestnictwa w:
konkursie „Jesień w sztuce” w WDK w Psarach
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1.
2.
3.
4.

Administratorem danych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74,
32-540 Trzebinia,
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji
ww. celu.
Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celu.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania moich/mojego dziecka*
danych osobowych innym podmiotom.

-------------------------------------czytelny podpis uczestnika (jeżeli jest pełnoletni),
Rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

Trzebinia, dnia ...........……...

ZGODA NA WYKORZYSTANIE MOJEGO/MOJEGO DZIECKA* WIZERUNKU
.
.......................................................................
(imię i nazwisko)
......................................................................
(adres zamieszkania)
.....................................................................
(telefon kontaktowy)
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/dy* na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających
mój/mojego
dziecka*
(imię
i
nazwisko
dziecka) ...................................................................... wizerunek, zarejestrowanych podczas imprezy
Koncert „Jesień w sztuce”, 13.11.2020 r. zorganizowanej/zorganizowanych* przez TCK w Trzebini,
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia / WDK w Psarach./* oraz związanych z uczestnictwem w
programach, poprzez:
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE*
NIE*
NIE*
NIE*
NIE*
NIE*

a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
b) wyświetlanie
c) publiczne udostępnianie,
d) udostępnianie w środkach masowego przekazu,
e) druki, ulotki reklamowe, foldery,
f) wykorzystanie na stronie www.tck.trzebinia.pl , Facebook i innych witrynach
powiązanych z TCK w Trzebini.

-------------------------------------czytelny podpis uczestnika (jeżeli jest pełnoletni),
Rodzica/opiekuna prawnego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz.
883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) (tekst jednolity:
Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281) (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 666)
* niepotrzebne skreślić

