Załącznik nr 2

Zgoda dotycząca wizerunku dziecka
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku dziecka …………………………………………………….…………………., zarejestrowanego
podczas realizacji wydarzenia: XV Wojewódzki Konkurs Kolęd Pastorałek i Pieśni Zimowych
„Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w
Pyskowicach w dniach 30.11.2021 r. i 04.12.2021 r., w mediach: internecie, prasie, telewizji, lokalnej
gazecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we wskazanym powyżej celu.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w celu uzyskania
dodatkowych informacji pod adresem e-mail: mokis@mokis.pyskowice.pl
3. Dane będą przetwarzane w zakresie wizerunku w celu realizacji działań informacyjno promocyjnych placówki i będą przetwarzane przez okres trwania tych działań.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a
także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
Rozporządzenia
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykorzystania wizerunku w powyżej
wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

…....................................................................
Zapoznałam/em się
(podpis rodzica/opiekuna prawnego oraz data

