Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu Fitness na Pergoli 2018 – zimowa odsłona

Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

rejestrowanie

mojego

wizerunku

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) z siedzibą Pl. Dominikański 6, 50-159
Wrocław – jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław oraz powierzenie ich przetwarzania w celu jego
umieszczania i publikowania:
- na stronach internetowych WCRS i Gminy Wrocław,
- na profilach internetowych projektu umieszczonych na portalach społecznościowych,
- w materiałach promocyjno-informacyjnych,
powstałych w toku realizacji wydarzenia Fitness na Pergoli 2018 – zimowa odsłona.
Jednocześnie udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, tylko w sytuacjach wyżej
określonych wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Gminę
Wrocław (przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach) dotyczącą realizacji
wydarzenia Fitness na Pergoli 2018 – zimowa odsłona.
Oświadczam, że:
- jestem pełnoletni/a,
- mam zdolność do czynności prawnych,
- zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

.................
(Miejsce)

.......................... ..
(Data i podpis)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu Fitness na Pergoli 2018 – zimowa odsłona.

Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………………
Nazwa i adres placówki: …………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wydarzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
…………..……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) z siedzibą Pl. Dominikański 6, 50-159
Wrocław – jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław oraz powierzenie ich przetwarzania w celu
organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. Fitness na Pergoli 2018 – zimowa odsłona, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i
poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego z siedzibą Pl. Dominikański 6, 50-159.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych
osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
……………………………………………….…………………………………
Data i podpis

