
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i mojego dziecka w związku  ze zgłoszeniem na VI Przegląd Kolęd  
i Piosenek Świątecznych „Leć kolędo, leć” w Młodzieżowym Domu Kultury  w Bartoszycach. 

  
                                                                                                   

       ……………………………………………... 
                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

                                                                                                  pełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

 

 

ZGODA 
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Ja niżej podpisany(a) ................................................………………………., zamieszkały(a) w 
 
 .…………………..…………………………., przy ul. …….…………………………………………….,  
 
identyfikujący(a) się numerem PESEL  …………………..…...…..… wyrażam zgodę  na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu   
przystąpienia  i promocji VI Przeglądu Kolęd i Piosenek Świątecznych „Leć kolędo, leć”  
na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez 
Administratora – Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach lub przez inne osoby na zlecenie 
Administratora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi 
podczas przeglądu, na materiałach służących popularyzacji działań poprzez rozpowszechnianie 
wizerunku w: 

a) mediach, w szczególności na stronach internetowych oraz portalu społecznościowym 
Facebook; 

b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 
osobistych ani innych praw. 
Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie realizacji    
VI Przeglądu Kolęd i Piosenek Świątecznych „Leć kolędo, leć”  
w Młodzieżowym Domu Kultury  w Bartoszycach. 
  
Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 
 

 

 

................................................................. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 


