____________________, _____________
miejscowosćcć
data
OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
złozoone w dniu __________________________ w ____________________________
Ja, nizoej podpisany(a),(wypełnia rodzic, opiekun, pełnoletni uczestnik )*
___________________________________________________________________________
w imieniu własnym /mojego dziecka / moich podopiecznych/ *
____________________________________________________________________________
(nazwisko i imię, w przypadku zespołów nazwa zespołu oraz załączona lista osób
zespołu podpisana przez osobę składającą oświadczenie)
wyrazoam zgodę na rzecz Fundacji na rzecz edukacji, inicjatyw młodzieżowych i
porozumienia międzykulturowego "Pejzaże Kultur" z siedzibą 01-016 Warszawa
Al. Solidarności 96/36 – dalej Fundacja „Pejzaże Kultur” na:
1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym oraz
nieodpłatne utrwalenie, uzoywanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz
wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nosćnikach (w tym w
postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dzćwiękowej) wykonanych w czasie
Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów „PolshaPrivet” organizowanego
przez Fundację "Pejzaże Kultur" – zwanego dalej „Konkursem” na potrzeby realizacji
i promocji w/w „Konkursu”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilosćciowo, czasowo ani
terytorialnie.
3. Wizerunek mozoe bycć uzoyty do roćzonego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a takzoe zestawiony z wizerunkami innych osoćb, mozoe bycć
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dzćwiękowe
mogą bycć cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałoćw
powstających w trakcie „Konkursu” – bez obowiązku akceptacji produktu konćcowego.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczegoćlnosćci
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznosćciowych Facebook,
Twitter, You Tube, VKontakte itp. Wizerunek nie mozoe bycć uzoyty w formie lub publikacji
dla mnie obrazćliwej lub naruszacć w inny sposoćb moje dobra osobiste.
5. Jestem sćwiadomy, zoe mam prawo dostępu do tresćci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Ponadto, osćwiadczam, izo zostałam (-em) poinformowana (-y) o Regulaminie i celu
„Konkursu” i w pełni go akceptuję.
_______________________________
własnoręczny czytelny podpis
Oświadczenie (oryginał) należy wysłać pocztą tradycyjną w dniu aplikacji ( wysłania
zgłoszenia) na „Konkurs” na adres Biura Festiwalu:
ul. św. Rocha 10 lok. 218, 15-879 Białystok.
* właściwe podkreślić

