Załącznik nr 2

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
I UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NIELETNIEGO

Ja niżej podpisany/na ……………………………………………… przedstawiciel ustawowy
małoletniego/niej ………………………………….………… (zwanym/ą dalej „Małoletnim”)
niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Małoletniego przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A, 05 – 240 Tłuszcz,
zwanym dalej „Organizatorem”, w związku z organizacją Poradnianego Projektu Edukacyjno
- Profilaktycznego „Nie dla przemocy wobec dzieci”, edycja III.
1. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Małoletniego, jako uczestnika
Konkursu, w celach związanych z promocją, reklamą oraz informowaniem o
Konkursie, poprzez wykorzystanie wizerunku Małoletniego:
 we wszelkich nagraniach filmowych, w tym w programach telewizyjnych,
 we wszelkich nagraniach audio, w tym w audycjach radiowych,
 w reportażach i artykułach drukowanych w prasie,
 na zdjęciach, plakatach, na stronach internetowych, w szczególności stronach
Organizatora, współorganizatorów, partnerów (w tym partnerów medialnych) i
sponsorów Konkursu.
 we wszelkich innych materiałach promocyjnych Konkursu.
2. Niniejsze zezwolenie obejmuje zgodę na utrwalenie wizerunku Małoletniego na
taśmie filmowej, na zdjęciach, oraz na wszelkich innych nośnikach oraz
wprowadzanie materiałów zawierających wizerunek Małoletniego do pamięci
komputera.
3. Publikacja wizerunku Małoletniego może być opatrzona komentarzem dotyczącym
przygotowań do Konkursu oraz jego przebiegu.
4. Wizerunek Małoletniego może być zestawiony z wizerunkami innych uczestników
Konkursu, organizatorów, osób zaangażowanych w przygotowanie Konkursu oraz
innych osób propagujących i popierających ideę Konkursu, w tym osób powszechnie
znanych.
5. Publikacja wizerunku może nastąpić w dowolnym czasie, przed, w trakcie oraz po
zakończeniu Konkursu na terytorium Polski oraz za granicą.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Tłuszczu, ul. Kościelna 1A, 05 – 240 Tłuszcz danych osobowych Małoletniego w
związku z rozpowszechnianiem wizerunku Małoletniego, jako uczestnika Konkursu,
w celach związanych z promocją, reklamą oraz informowaniem o Konkursie, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 13 czerwca 2016, poz. 922).
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu ma prawo przenieść uprawnienia
wynikające z niniejszego zezwolenia na osoby trzecie.
………………………
(data)

……………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

