
ZGOD ANA PRZETW-ARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osoborłr,ch danych osobowych mojego dziecka/podopiecmego / Imię i
nazwisko, adres, nr telefonu l przez Gminny Ośrodek Kulturv rł, Jaświłach - JaśrviĘ nr 14, 19-124 JaświĘ oraz
Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświł.v - Jaślł,iĘ, nr 1-1. 19-12-1 Jaśtł,iĘ działając.vch jako Administratorzy, w celu
informac5rjno-promocyjn.vm związanym z Pou,iatolrlm Przeglądem ..Mo_ia bombka bożonarodzęniowa", w
szczególności w cęlu przedstawienia działalności administratoróu, poprzęz zamieszczenie na ich stronach
internetowych, na portalach społecznościo*1,ch. \ł t),m na po*alu Facebook. w mediach, w tym prasie, na tablicach
ściennych oraz na drukowanych materiałach i n formaclj nl,ch, np. kron ikach.
Niniejszą zgodę mogę odwołać w każdl,m momencie rł dowolnej formie.

Data i czytelne podpis/y obojga rodziców/opiękunów

ZGOD A NA PRZET\ryARZANIE I WY KORZY STA N I E WI ZERUNKU

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetrł,arzanie i wykorzrstanie mojego wizerunku/wizerunku mojego

dziecka/podopiecznego, utrwalonego na zdjeciach wykonanl,ch przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświ-
łach - Jaświ§ nr l4. 'l9-I24 JaświĘ oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły - Jaświły nr 14, 19-124 Ja-
świĘ działających jako Adminisfratorz1, lub na ich zlecenie. rv związku z przeprowadzeniem Powiatowego
Przeglądu ..Moia bombka bożonaro . po kazdorazorł,ej uprzedniej akceptacji zdjęcia, w celu informa-
cyjno-promocyjnym, w szczegóIności w celu przedstawienia działalności administratorów.

2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w pkt l obejmuje rv szczególności zgodę na utrwalenie wizerunku na
jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, na nośnikach fotograficznych, w sieci multimedialnej ( w §m w lntęr-
necie ), wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multirnedia|nej, wykorzystanie na stronach interneto-
wych, zamieszczenie wizęrunku na stronie intemetowej każdego z administratorów, na portalach społecmo-
Ściolr.'ch.\\'tvmnaportaluFacebook.rr mediach.w§mprasie.natablicachścienn1 choraznadrukorvan1 ch
materiałach informacyjnych, np, kronikach oraz publiczne udostępnienie bez ogranięzert @rritońalnych w taki
sposób, abykażdymiał doniego dostęp w miejscu iczasie przez siebie wybranym, zgodnie zcęlęm i sposo-
bem wskazanym w pkt l,

3. Oświadczam, że zgoda. o której mowa w pkt l obejmuje rozpowszechnienie wizerunku w całości lub w części,
w tym po dokonaniu swobodnych przeróbek techrricm1,,ch, w dowolnym zestawięniu z jakimikolwiek utwora-
mi, innymi zdjęciami, wizerunkami innych osób, z lłszelkimi informacjami, komentarzami, opisami, recenzja-
mi, w jakimkolwiek formacie, z zastrzężęriem poszanowania dobrego imienia,

4. Zgodę mogę odwołać w kazdym momencie w dowolnej formie,

Data i cz}telny/ne podpis/y rodziców/opiekunów


