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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niniejszym oświadczam , że:
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, który jest ich
administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w VI Festiwalu Modeli Kartonowych
i Plastikowych „IKAR” 2018. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Festiwalu w związku z prowadzeniem
dokumentacji oraz realizacją celów statutowych GOK Jasienica.
....................................................................
data i podpis
- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz zdjęć moich modeli przez Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych GOK Jasienica poprzez upowszechnianie
zdjęć oraz materiałów audiowizualnych, zarejestrowanych podczas Festiwalu w mediach: Internecie, prasie, telewizji.
Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz folderach wydawanych przez GOK Jasienica.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań
związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
Oświadczam również, że treść regulaminu VI Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „IKAR” 2018 jest mi
znana oraz akceptuję warunki w nim zawarte.
....................................................................
data i podpis
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych we wniosku jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Każdej osobie,
której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy przysługuje prawo wglądu do ich treści
oraz poprawiania a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.
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Niniejszym oświadczam , że:
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy,
który jest ich administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w VI Festiwalu Modeli
Kartonowych i Plastikowych „IKAR” 2018. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Festiwalu w związku
z prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją celów statutowych GOK Jasienica.
....................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna
- wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz zdjęć jego modeli przez Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych GOK Jasienica poprzez upowszechnianie
zdjęć oraz materiałów audiowizualnych, zarejestrowanych podczas Festiwalu w mediach: Internecie, prasie, telewizji.
Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz folderach wydawanych przez GOK Jasienica.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań
związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.
Oświadczam również, że treść regulaminu VI Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „IKAR” 2018 jest mi
znana oraz akceptuję warunki w nim zawarte.
....................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych we wniosku jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Każdej osobie,
której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy przysługuje prawo wglądu do ich treści
oraz poprawiania a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

