
ZGODA NA PRZETWARZENIE WIZERUNKU 
UCZETNIKA KONKURSU

1. Oświadczam, że zgodnie  z art. 6 ust. 1 , art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady Europy  ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r.  oraz z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie

autorskim   i  prawach pokrewnych  z  4  lutego 1994 r.  (Dz.  U.  z 2017 r.,  poz.  880 ze  zm.)

wyrażam  /  nie  wyrażam*   zgodę  na  przetwarzanie  przez  Administratora   moich  danych

osobowych, między  innymi    na  nieodpłatne  wykorzystanie  mojego  wizerunku  w  Internecie,

prasie, telewizji, zarejestrowanego podczas mojego uczestnictwa   w konkursach organizowanych

przez Spółkę SPORT LESKO- BASEN AQUARIUS . Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na

stronie Spółki a także portalach społecznościowych w celu promowania działalności Spółki.  Dla

potrzeb konkursu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawieniu z wizerunkami innych osób, może

być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą

być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby

konkursu oraz w celach informacyjnych.

2. Oświadczam, że zgodnie  z art. 8. ust.1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L  119

z  04.05.2016),  oraz z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z 4 lutego

1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)  wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne

wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  w  Internecie,  prasie,  telewizji,  zarejestrowanego

podczas jego uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Spółkę SPORT LESKO- BASEN

AQUARIUS  .  Zgoda  obejmuje  zamieszczanie  zdjęć  na  stronie  Spółki  a  także  portalach

społecznościowych  w  celu  promowania  działalności  Spółki.  Dla  potrzeb  konkursu  wizerunek

uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania

i  kompozycji,  a  także  zestawiony  z  wizerunkami  innych  osób,  może  być  uzupełniony

towarzyszącym  komentarzem,  natomiast  nagrania  filmowe  z  jego  udziałem  mogą  być  cięte,

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu

oraz w celach informacyjnych

Informuję , że posiada Pani/Pan  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych

osobowych  oraz  dziecka,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub   prawo  do

wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania  do  Administratora,  Inspektora  Ochrony  Danych  oraz

Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.  Pełna  klauzula  informacyjna  znajduje  się  na  stronie

internetowej   http://www.basen.lesko.pl/polityka-prywatnosci.

                 .....................................................................
           (podpis uczestnika)

*- niepotrzebne skreślić


