Zgoda na wykorzystanie wizerunku
………..………………………
(miejscowość, dnia)
Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,
zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w ramach zajęć sekcji
i zespołów mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
………..………………………
(miejscowość, dnia)
Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,
zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury w ramach zajęć sekcji i
zespołów wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki ……………………………………………………………………
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach zajęć sekcji i zespołów.

Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach MOK, Facebook;
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję zajęć sekcji
i zespołów
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww.
podmiotu, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Zgodnie z art. 13 informuję, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, zwany dalej: "Administratorem". Możesz
skontaktować się z nim za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:
iod@mokmiedzyrzecz.pl lub telefonując pod numer: 95/741 18 02.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, art. 6 ust.1 lit. a RODO
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów utrwalenia i udostępnienia wizerunku.
5. Twoje dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
6. Administrator Twoje dane osobowe może udostępnić innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych
uprawnionych do odbioru Twoich danych w ramach promocji zajęć sekcji i zespołów.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

…………………………
(data i czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić

