…………………………….., dnia ………………………… r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (grupa/zespół)
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………….
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 oświadczam, że wyrażam nieodpłatną
i bezterminową zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas realizacji
konkursu „14. Festiwal Ekologiczny EKO-2022” przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie na zasadach i w
sposób określony w niniejszym oświadczeniu.
Jestem świadomy, że w związku z prowadzoną działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie zgoda
upoważnia go do wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych
poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym w
Internecie oraz w mediach społecznościowych oraz w wydawanych publikacjach. Tym samym wyrażam zgodę
na dokonanie zmian i modyfikacji zdjęcia, niezbędnych do jego rozpowszechniania, polegających na jego
obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu
wizerunku w inne utwory, z zastrzeżeniem, że nie mogą one zniekształcać wizerunku. Tak dokonane zmiany i
modyfikacje nie wymagają odrębnej zgody. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dostępu do
tych danych osobowych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

……………………………
(czytelny podpis)
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