Załącznik nr 1 do Regulaminu
Warsztatów Projektowania Muralu

Karta zgłoszenia
Warsztaty Projektowania Muralu
6.,13.i 20.08.2022 r.
Imię i nazwisko
Wiek uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna
prawnego
Adres e-mail (do kontaktu)

 Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu Warsztatów Projektowania Muralu.
 Oświadczam, że jestem uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej w zakresie, w jakim jest to
potrzebne dla celów dokonania zgłoszenia dziecka do udziału w Warsztatach Projektowania Muralu.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka,
udostępnionych przeze mnie w związku z dokonaniem zgłoszenia udziału w Warsztatach, przez Organizatora
Warsztatów w celu organizacji i przeprowadzania tych warsztatów. Oświadczam, że wszelkie dane podaję
dobrowolnie. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
 Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE .
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/
wizerunku dziecka przez Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w
postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych
przez Organizatora wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie. Dla potrzeb wydarzenia mój wizerunek/ wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia
oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym
na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie prac, powstałych w toku warsztatów, w tym na użycie ich egzemplarzy,
jak również w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż określony powyżej, poprzez ich publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego i data ……………...…………………………...........

