………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………….
(adres zameldowania)
………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE
ja niżej podpisana/y, w związku z udziałem mojego dziecka w FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
TĘCZOWE NUTKI 2019 na potrzeby organizatora Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykonywanie i umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mój/mojego dziecka zarejestrowanych podczas występów na stronie internetowej MDK, profilach
internetowych zarządzanych przez MDK oraz w mediach w celu informacji i promocji MDK na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) 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.
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku na wszystkich znanych
polach eksploatacji, a w szczególności:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób
przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
7) prawo do wykorzystania do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług
oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i
szkoleniowych.
Miejskiemu Domowi Kultury w Mińsku Mazowieckim przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i
czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów oraz prawo do zestawiania

wizerunku z innymi utworami, skracania, wprowadzania zmian ze względów programowych – w zakresie pół
eksploatacji wymienionych powyżej, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych.
Oświadczam też, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

….................................................................................
czytelny podpis Rodzica, opiekuna prawnego
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Dane osobowe
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 95/46/679 – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), organizator FESTIWALU PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ TĘCZOWE NUTKI 2019 niniejszym informuje, że:
Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska
173, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor – Pani Joanna Wilczak;
Dane uczestników i ich opiekunów wykorzystywane będą do celu zapewnienia bezpieczeństwa w
trakcie występów, poprawnego przebiegu występów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art.6 ust. 1 lit.
b) RODO oraz art.6 ust 1 lit f) RODO.
Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. podmioty upoważnione do kontroli w tym Ministerstwo
Sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące usługi na
rzecz administratora np. archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz przez okres archiwizacji
dokumentów związanych z realizacją konkursu ;
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana lub dziecka danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z wyrażenia zgody na rozpowszechnianie
wizerunku przez Miejski Dom Kultury.
Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą
profilowane.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail:
iod@mdkmm.pl.
….................................................................................
czytelny podpis Rodzica, opiekuna prawnego

