
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (dzi ecka) 

 
 
Ja, niżej podpisany/-a 
__________________________________________________________ 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Jasielski Dom Kultury ,który jest ich 
administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacyjnych  XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Instrumentalistów w Jaśle 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Listy uczestników 
zawierające dane :imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, 
listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe 
związane z konkursem będą umieszczone na stronach internetowych Jasielskiego Domu 
Kultury ,oraz w mediach. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której 
dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie, 
przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka we wskazanym powyżej 
zakresie i celu.  

 
 
 
 

______________________________________________ 
Data i czytelny podpis osoby składaj ącej oświadczenie 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (oso by pełnoletniej) 

 
 
Ja, niżej podpisany/-a _____________________________________________________ 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Jasielski Dom Kultury, który jest ich 
administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacyjnych  XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Instrumentalistów w Jaśle. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do udziału w Konkursie. Listy uczestników zawierające dane: imię, nazwisko, 
kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna, listy laureatów zawierające dane o 
podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z konkursem  będą 
umieszczone na stronach internetowych Jasielskiego Domu Kultury oraz w mediach. Inne 
udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje 
prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych oraz utrwalenie, 
przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i 
celu. 

 
 
 

______________________________________________ 
Data i czytelny podpis osoby składaj ącej oświadczenie  
 


