Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku dziecka biorącego udział
w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów”

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku dziecka biorącego udział
w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów”

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i eksploatację wizerunku i
podobizny mojego dziecka biorącego udział w warsztatach pn. „Tropiciele
odpadów” oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych
Związku Gmin Regionu Płockiego bez ograniczenia czasowego oraz bez względu
na miejsce i sposób ekspozycji, na następujących polach eksploatacji:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i eksploatację wizerunku i
podobizny mojego dziecka biorącego udział w warsztatach pn. „Tropiciele
odpadów” oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych
Związku Gmin Regionu Płockiego bez ograniczenia czasowego oraz bez względu
na miejsce i sposób ekspozycji, na następujących polach eksploatacji:

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

wykorzystanie w publikacjach prasowych oraz w ramach działań
i materiałów promocyjnych,
publiczne wyświetlanie i odtwarzanie,
utrwalanie we wszystkich technikach/systemach/rodzajach zapisu
na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego,
w nieograniczonej ilości nośników,
zwielokrotnienie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką
zapisu drukarskiego, cyfrowego,
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, do baz danych,
wykorzystanie na stronach internetowych,
rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub
niepubliczny.

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

wykorzystanie w publikacjach prasowych oraz w ramach działań
i materiałów promocyjnych,
publiczne wyświetlanie i odtwarzanie,
utrwalanie we wszystkich technikach/systemach/rodzajach zapisu
na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego,
w nieograniczonej ilości nośników,
zwielokrotnienie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką
zapisu drukarskiego, cyfrowego,
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, do baz danych,
wykorzystanie na stronach internetowych,
rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub
niepubliczny.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 922).

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 922).

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 880).

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 880).

..…………………..……………

..…………………..……………

(czytelne podpisy rodzica,
opiekuna prawnego dziecka)

(czytelne podpisy rodzica,
opiekuna prawnego dziecka)
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………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko opiekuna wycieczki)

(imię i nazwisko opiekuna wycieczki)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i eksploatację mojego
wizerunku i podobizny oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych
Związku Gmin Regionu Płockiego bez
ograniczenia czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji, na
następujących polach eksploatacji:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie i eksploatację mojego
wizerunku i podobizny oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych
Związku Gmin Regionu Płockiego bez
ograniczenia czasowego oraz bez względu na miejsce i sposób ekspozycji, na
następujących polach eksploatacji:

a.
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c.
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e.
f.
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wykorzystanie w publikacjach prasowych oraz w ramach działań
i materiałów promocyjnych,
publiczne wyświetlanie i odtwarzanie,
utrwalanie we wszystkich technikach/systemach/rodzajach zapisu
na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego,
w nieograniczonej ilości nośników,
zwielokrotnienie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką
zapisu drukarskiego, cyfrowego,
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, do baz danych,
wykorzystanie na stronach internetowych,
rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub
niepubliczny.
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publiczne wyświetlanie i odtwarzanie,
utrwalanie we wszystkich technikach/systemach/rodzajach zapisu
na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego,
w nieograniczonej ilości nośników,
zwielokrotnienie zapisów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką
zapisu drukarskiego, cyfrowego,
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, do baz danych,
wykorzystanie na stronach internetowych,
rozpowszechnianie przez osoby trzecie w sposób publiczny lub
niepubliczny.
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2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 880).

..……………………………………………….
(czytelne podpisy opiekuna
wycieczki)

..……………………………………………….
(czytelne podpisy opiekuna
wycieczki)

