Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r., oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne,
wielokrotne, rozpowszechnianie mojego / mojego dziecka* wizerunku przez Centrum Kultury
w Łomiankach w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych,
w związku z podpisaniem „Umowy uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum
Kultury w Łomiankach” poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.
Wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego.
Wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej
lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.
Zostałem/am* poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie
w formie dla mnie najdogodniejszej bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechniania
wizerunku dokonanego przed jej wycofaniem.

…………………………...…...
(data)

.…………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

*Niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgody
przetwarzanie moich / mojego dziecka* danych w postaci wizerunku przez Centrum Kultury
w Łomiankach w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych,
w związku z podpisaniem „Umowy uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum
Kultury w Łomiankach” poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.
Wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu finalnego.
Wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej
lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam /
nie wyrażam* zgody na publikację w sferze publicznej moich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska w celach realizacji zapisów podpisanego porozumienia.
Zostałem/am* poinformowany o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie
w formie dla mnie najdogodniejszej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
dokonanego przed jej wycofaniem.

…………………………...…...
(data)

*Niepotrzebne skreślić

.…………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

