
Zał.1 do Regulaminu Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej “Dla Ciebie Polsko”

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. w zakresie wizerunku, w celu wzięcia udziału w
podejmowanych działaniach promocyjno-informacyjnych wydarzenia „Dla Ciebie Polsko”
przez Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie (99-302), ul. Żółkiewskiego 4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
…................................................................................................................................................
............... (imię i nazwisko dziecka) przez Kutnowski Dom Kultury z siedzibą w Kutnie
99-302, ul. Żółkiewskiego w celu realizacji Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej “Dla
Ciebie Polsko”.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr.
90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że
wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
na stronach www oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji
informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i
reklamowych związanych z Konkursem Pieśni i Piosenki Patriotycznej “Dla Ciebie Polsko”
prowadzonym przez Kutnowski Dom Kultury. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za
nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr
osobistych mojego dziecka.
Niniejsza zgoda:  
Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń,
w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Kutnowskiego Domu
Kultury z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu
powyżej.

Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych przez uczestnika wydarzenia (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie i odebranie nagród. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w
celu poinformowania Uczestnika o przebiegu konkursu i odbiorze nagrody.
2. Dane osobowe uczestników wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wydarzenia „Dla Ciebie Polsko”.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom



nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia
danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie
danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym
momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres:
sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych
osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).


