
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie ustawą dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody* na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego/ mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas XII Konkursu Piosenki pt. „Piosenki pokolenia naszych rodziców” 

Tykocin 2019 poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie na stronach www, w powstałych 

publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji.  

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda:   

• Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,   

• Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem mojego dziecka wykonanych 

podczas XII Konkursu Piosenki pt. „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2019 

• 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.   

W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem wizerunku mojego dziecka, Zespół Szkół i 

Przedszkole w Tykocinie może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu  

udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i 

przyszłych) względem Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie z tytułu wykorzystania wizerunku 

mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.   

 

                                                …………………………………………………….………………………….…………....................  

                                                                           Data i czytelny podpis rodzica, opiekuna, pełnoletniego uczestnika       

 

                                                

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody*  na:  

• przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska, 
wizerunku, nazwy i adresu szkoły, numeru telefonu, adresu e-mail w celu organizacji i 

przeprowadzenia oraz udostępnienia informacji o wynikach XII Konkursu Piosenki pt. 
„Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2019 przez Zespół Szkół i Przedszkole w 

Tykocinie.  

• imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………..  

Zapoznałem (-am) się z treścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich 

poprawiania.   

  

                                                             …………………………………………………….………………………….…………....................  

                                                                           Data i czytelny podpis rodzica, opiekuna, pełnoletniego uczestnika    

* niepotrzebne skreślić 


