
   dla Rodzica 

…......................................................................................              
    Imię i nazwisko dziecka (czytelnie)                                 Warszawa, dnia ………………………… 20..… r.

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja  niżej  podpisany/a:  na  podstawie art.  81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o  prawie autorskim i  prawach
pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez
Zespół  Wolskich Placówek Edukacji  Kulturalnej,  ul.  J.  Brożka 1a,  01-442 Warszawa w związku z  działalnością
placówki, na stronie internetowej placówki i/lub wewnątrz placówki. Jednocześnie oświadczam, że publikacja tych
zdjęć i  materiałów wideo nie będzie naruszała dóbr mojego dziecka/podopiecznego w rozumieniu art.  23 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Niniejsza zgoda:
 Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
 Dotyczy  wszelkich  zdjęć  oraz  materiałów  wideo  z  udziałem  mojego  dziecka/podopiecznego  wykonanych

w związku z funkcjonowaniem placówki oraz wydarzeniami organizowanymi przez placówkę tj. konkursy.
 Wizerunek  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
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka/podopiecznego
na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

………………………………                              ……………………………………
    /Miejscowość, data/                            /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

             osoby sprawującej pieczę zastępcza* 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych związanych z uczestnictwem
w VII Wojewódzkim Konkursie Ceramiki i Małych Form Rzeźbiarskich pt. „Dzieje Puszczy-Mieszkańcy

Kampinosu”. organizowanym przez  ZWPEK:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej (dalej: „ADMI-
NISTRATOR”), z siedzibą: ul. J. Brożka 1a, 01-442 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. Brożka 1a, 01-442 Warszawa. 

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych – Andrzeja  Rybus-Tołłoczko,  z  którym można  się
skontaktować pod adresem mailowym: andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl.

3. Dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego odbywa się w związku z:
a) z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach spo-

łecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a
RODO -   dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów;

b) udziałem dziecka/podopiecznego w  VII Wojewódzkim Konkursie Ceramiki i Małych Form Rzeź-
biarskich pt. „Dzieje Puszczy-Mieszkańcy Kampinosu”, organizowanym przez Administratora – art.
6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia
korzystania z usług Administratora, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa

oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

mailto:andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl


c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Admini-

stratora.  Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału konkursie. Zgoda na przetwarzanie i pu-
blikację wizerunku jest dobrowolna.

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, ………………………………………………………………… wyrażam zgodę:
 na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego

Zapoznałem/am  się  z  informacją  o  przetwarzaniu  moich  danych  osobowych  oraz  danych  mojego
dziecka/podopiecznego

………………………………                                     ……………………………………
    /Miejscowość, data/                                    /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

                     osoby sprawującej pieczę zastępcza*

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTYWANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO

1. Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 3, 8 i 9 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie  pracy  konkursowej  mojego  dziecka/podopiecznego  poprzez  publikację  zdjęć  oraz
materiału  wideo  przez  Zespół  Wolskich  Placówek  Edukacji  Kulturalnej  w  związku  z  organizacją  VII
Wojewódzkiego Konkursu  Ceramiki  i  Małych  Form  Rzeźbiarskich  pt.  „Dzieje  Puszczy-Mieszkańcy
Kampinosu”,  na stronie  internetowej  placówki  lub  wewnątrz  placówki.  Jednocześnie  oświadczam,  że
publikacja pracy, jej  kopii lub zdjęć oraz materiałów wideo nie będzie naruszała dóbr osobistych mojego
dziecka/podopiecznego w rozumieniu art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z
2018 r. poz. 1025 ze zm.).

2. Niniejsza zgoda:

 Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
 Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo utrwalających pracę konkursową mojego dziecka/podopiecz-

nego, wykonanych w związku z organizacją konkursu i promocją placówki;
 Utrwalona praca konkursowa może być użyta do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,

kadrowania i kompozycji, a także powielania w druku 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  Zespołu  Wolskich  Placówek  Edukacji  Kulturalnej  z  tytułu  wykorzystania  pracy  konkursowej
mojego  dziecka/podopiecznego  na  potrzeby  wskazane  w  oświadczeniu.       

Zapoznałem/am się z informacją o wykorzystaniu dorobku artystycznego mojego dziecka/podopiecznego

………………………………                                     ……………………………………
    /Miejscowość, data/                                    /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

                     osoby sprawującej pieczę zastępcza*


