
OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………, oświadczam, że: 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/dzieci 

…………………………………………………………………. w Konkursie „Najpiękniejszy Wianek 

Nocy Świętojańskiej 2021””  organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w 

Korycinie.  

Zgody dotyczące danych osobowych (Udzielenie wszystkich zgód, jest dobrowolne, jednak konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie): 

1. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie przez Administratora 

– GOKSiT w Korycinie podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych: TAK, NIE * 
2. Dziecka/dzieci – w celach związanych z udziałem w Konkursie, wyłonienia zwycięzcy, 

promocji. TAK, NIE * 
3. własnych – w celu dokonania zgłoszenia dziecka/dzieci do udziału w Konkursie. TAK,  NIE * 
4. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na przetwarzanie mojego wizerunku oraz 

dziecka/dzieci utrwalonego na filmie, poprzez jego rozpowszechnianie (publikację) przez 

GOKSiT w Korycinie, w celach związanych z Konkursem oraz jego promocją. TAK,  NIE * 

5. Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w czasie realizacji Konkursu: 

 jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym  

do umieszczania wizerunku na stronach internetowych GOKSiT oraz na portalach 

społecznościowych, na których GOKSiT posiada konto. 

 Obejmuje przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora 

informacji o Konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć/filmów; 

 Obejmuje wykorzystanie i publikację w zapowiedziach dotyczących Konkursu we wszelkich 

mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora i w mediach 

społecznościowych, na których Organizator ma konto; 

6. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

utrwalania, obróbki, kadrowania i kompozycji, powielania, a także obejmuje  nieodpłatne i 

bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora opracowania zdjęć/filmów, wraz 

z prawem korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania; bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna ) 


