Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie
ANDRZEJKI, 29.11.2018 r.

Uczestnik: ……………………….......................………………….. klasa ….......................
Rodzic/ Opiekun prawny: …………………………....................................………………..
Telefon Rodzica/ Opiekuna prawnego: …………………………………………………….
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki: ………………..............…………….
w Andrzejkach, organizowanych przez GBP Mszana w dniu 29.11.2018 r., w godz. 16:00-19:00.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,
s. 1)
informujemy, że:
Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię
i nazwisko, telefon) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych
oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę
wyraża Rodzic/Opiekun prawny).
3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjno-marketingowych.
4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora,
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych
w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także
w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej
przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
5. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia
nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacją nt. Ochrony danych osobowych i wizerunku
Uczestnika i ją akceptuję.
Mszana, dnia ................ 2018 r.

……….......................………………………
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

