
…………… ., dn. ……………..…...……  

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Ja niżej podpisany / podpisana 
                             .....................................................................................................  

imię i nazwisko rodzica /rodziców/ opiekuna prawnego  
 

• Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w XIX Regionalnym Festiwalu 
Wokalnym „ Warta – Song” w dniu 9.04.2022 r. mojego dziecka 
.....................................................  

• Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka/podopiecznego 
…………………………………………………………………………………………      

imię i nazwisko dziecka 
przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie na potrzeby niezbędne 

do realizacji  XIX Regionalnego Festiwalu Wokalnego „ Warta – Song                     

w dniu 9.04.2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119.1) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  

• Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na nieodpłatne wykorzystywanie przez 
Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie  zdjęć, nagrań wokalnych oraz 
filmów zwierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany w trakcie 
uczestnictwa w festiwalu organizowanym w dniu 9.04.2022 r. dowolną 
techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału do celów 
promocji działań  w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Działoszynie,                    
w każdej formie zgodnej z prawem.  
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie.  
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej  MGDK na portalu społecznym 
Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych 
sponsorów festiwalu  oraz w mediach (prasa, telewizja). 
Powyższa zgoda jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.),. 
 

 
………………….., dn.  ................2022 r,  

 
............................................                                                                                                                                                                       

czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych 


