
ZGODA NA UDZIAŁ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” ,informujemy, że:

  Wyrażam zgodę na udział (mój/mojego dziecka/podopiecznego*)w .............................................
................................................................................................................................................................

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek 
(mój/mojego dziecka/podopiecznego*), w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym 
do publikacji przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9, mokjozefow@op.pl

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS

  Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych organizowanych 
przez Miejski Ośrodek  Kultury w Józefowie z siedzibą przy ul. Krótka 9, 23-460. drogą 
elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I PRZEKAZYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie 
rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz pracy konkursowej przez Miejski Ośrodek  Kultury 
w Józefowie do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). 

  Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas  
wydarzeń kulturalnych, są przechowywane w archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie,
mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Miejskiego Ośrodka  Kultury w Józefowie 
(http://jozefowmok.pl/), oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 
prasowych i innych związanych z działalnością promocyjną.

  Miejski Ośrodek Kultury może przekazać dane osobowe i wizerunkowe …………………….….
…………………………………………………………………………………………………………

.........................................................................
Data

..................................................………….....................
 podpis,  nr kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego*

 Jeżeli wyrażasz zgodę wstaw X

(*) niepotrzebne skreślić
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