
 
Załącznik nr 2 

ZGODA 
uczestnika lub opiekuna prawnego 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
 
 

□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – Grupy kolędnicze i obrzędowe występujące w izbie – oraz akceptuję 
jego warunki. 
 
□ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości (media tradycyjne i elektroniczne, portale 
społecznościowe) mojego imienia i nazwiska jako wykonawcy. 
 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 53. Przeglądu Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – Grupy kolędnicze i obrzędowe występujące  
w izbie, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. 
 
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wielokrotne wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie przebiegu Konkursu za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych  
i mediach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, za pośrednictwem wszelkich 
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji, w celu promowania działalności Regionalnego Ośrodka 
Kultury, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na jego zwielokrotnianie 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do wykonań konkursowych na 
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
□ Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, 
znajdującej się w niniejszej Karcie Zgłoszenia. 
 
Miejscowość, dnia      Czytelny podpis uczestnika* 
 
………………………………………     ………………………………………. 
 
 
Jako opiekun prawny (rodzic) niepełnoletniego uczestnika, wyrażam zgodę w powyższym zakresie. 

 
 

Miejscowość, dnia      Czytelny podpis opiekuna prawnego* 
 
………………………………………     ………………………………………. 
 
 
 
*W przypadku gdy niepełnoletni uczestnik nie ukończył 16. roku życia – zgodę wyraża opiekun prawny 
(rodzic). 
W przypadku gdy niepełnoletni uczestnik ukończył 16. rok życia – zgodę wyraża zarówno uczestnik, jak  
i opiekun prawny (rodzic). 
 



           Załącznik nr 2 
ZGODA 

nauczyciela/kierownika grupy 
na przetwarzanie danych i publikację danych 

 
 
□ Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu 53. Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – Grupy kolędnicze i obrzędowe występujące w izbie – oraz akceptuję 
jego warunki. 
 
□ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości (media tradycyjne i elektroniczne, portale 
społecznościowe) mojego imienia i nazwiska jako nauczyciela/kierownika grupy. 
 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 53. Przeglądu Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2022 – Grupy kolędnicze i obrzędowe występujące  
w izbie, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. 
 
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wielokrotne wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie przebiegu Konkursu za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych  
i mediach społecznościowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, za pośrednictwem wszelkich 
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji, w celu promowania działalności Regionalnego Ośrodka 
Kultury, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na jego zwielokrotnianie 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do wykonań konkursowych na 
polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
□ Oświadczam, że posiadam pisemne oświadczenia i zgody członków zespołu oraz rodziców/opiekunów 
prawnych uczestników niepełnoletnich, biorących udział w konkursie, dotyczące akceptacji regulaminu 
konkursu, udziału w konkursie, przetwarzania danych na potrzeby konkursu oraz wykorzystania wizerunku  
i artystycznych wykonań, na dowód czego je przedkładam. 
 
□ Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, 
znajdującej się w niniejszej Karcie Zgłoszenia. 
 
 
 

 
Miejscowość, dnia     Czytelny podpis nauczyciela/kierownika grupy 

 
………………………………………    ……………………………………………………………………. 
 
 
 


