ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
	
Ja niżej podpisany/a, niniejszym udzielam Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy; 39-200 Dębica , ul. Rzeszowska 78, prawa do wykorzystywania zdjęć/materiałów i filmów z moim udziałem.
	Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to w szczególności publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, portalach społecznościowych, etc.
	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów IX Akademii Gimnazjalnej „Techniki Dawne i Niedawne” zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).


……………………………………..…………						……………………………………..…………
 Miejscowość, data 									czytelny podpis


Ze względu na udział w IX Akademii Gimnazjalnej „Techniki Dawne i Niedawne”  uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z  konkursem  o następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko oraz wiek dziecka


……………………………………..…………						……………………………………..…………
 Miejscowość, data 								czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych)
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