________________________, _____________
miejscowość

data

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKRUSU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany(a) ________________________________________________, w imieniu swoim / dziecka: *
_________________________________________________ wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich / dziecka * danych osobowych oraz nieodpłatne używanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego / dziecka * pracy konkursowej, wizerunku oraz
wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie na potrzeby konkursu/-ów o nazwie *:
- internetowy konkurs recytatorski „STROFY W SIECI ZŁAPANE”,
- VII otwarty konkurs ozdób choinkowych i świątecznych 2020 – edycja online,
- internetowy konkurs fotograficzny „ŚWIĄTECZNE SELFIE”,
- internetowy konkurs fotograficzny „NASZA DOMOWA CHOINKA”,
- konkurs wokalny „RODZINNE KOLĘDOWANIE” – edycja online,
organizowanych
przez
MOKiS
Bielawa
w
ramach
cyklu
konkursów
„ŚWIĄTECZNIE-RODZINNIE-BEZPIECZNIE”, zwanych dalej „Konkursami”.
2. Dla potrzeb Konkursów mój / dziecka * wizerunek 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
nagranie filmowe i dźwiękowe z moim / dziecka * udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursów – bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie.
2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursów związane
z informacją, promocją i relacją z Konkursu, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na regionalnych portalach informacyjnych oraz na portalach
społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.). Wizerunek nie może być użyty
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.
3. Jestem świadoma (-a), że mam prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka *
oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Ponadto oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Regulaminem oraz
poinformowana (-y) o celach wymienionych Konkursów i w pełni je akceptuję.

zostałam

_________________________________________________
własnoręczny podpis

* niepotrzebne skreślić

(-em)

