____________________, _____________
miejscowość

data

ZGODA
na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

1. Ja,

niżej

podpisany(a),

_________________________

zamieszkały(a)

w ______________________, przy ul. __________________________, ____-_________,
legitymujący(a) się dowodem osobistym o serii ___________________, numer PESEL:

_______________________, niniejszym wyrażam zgodę na:
a. Swój udział ______________________________ w sesji zdjęciowej i/lub
odbywającej

filmowej*,

się

w

……………………………………………………………………………………………………………………………
w

dniu

……………………………………….,

organizowanej

przez

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
[„Sesja”] dla celów konkursu „Leo English Songs” dalej jako „Konkurs”,
b. nieodpłatne używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie, wyłącznie na
potrzeby Konkursu, wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych podczas Sesji
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej, lub dźwiękowej).
2.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.

Dla potrzeb Konkursu, mój 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
udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby Kampanii - bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego.

4.

Niniejsza zgoda obejmuje różne formy publikacji dotyczące Konkursu na stronach internetowych
Organizatora i na portalach społecznościowych w ramach profilu Organizatora wyłącznie w
powiązaniu z konkursem „Leo English Song” i projektem „Wzorcowe przedszkole”.
Wizerunek mojej osoby nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie lub
naruszać w inny sposób moje dóbr osobiste.
Oświadczam, że niniejsza zgoda jest nieodwołalna.

5.
6.
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Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Sesji i w pełni go akceptuję,
zobowiązując się jednocześnie dołożyć wszelkiej należytej staranności przy jej realizacji.

Podstawa prawna:
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia
2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
10. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
11. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

_______________________________
własnoręczny podpis

* niepotrzebne skreślić
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