
OŚWIADCZENIE 

 

 

L. p. ………./2017/MDK 

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) o ochronie danych osobowych oraz 

zamieszczenie wizerunku mojej córki/mojego syna ……………………………………… 

…….…………………………zgodnie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 

Nr 24 poz. 83) o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Miejski Dom Kultury 

„Szopienice-Giszowiec” w Katowicach utrwalonego podczas XVII Turnieju Recytator-

skiego dla Przedszkolaków im. Wandy Chotomskiej w dniu 24.10.2017 roku, którego 

była/był uczestnikiem, na stronie: www.mdk.katowice.pl w celach związanych z upublicz-

nieniem fotorelacji z jego przebiegu. Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia. 

 

UWAGA! – Proszę zakreślić „X” jeżeli wyrażamy zgodę w poniższych zapytaniach 

        Wyrażam zgodę: 

□  na przetwarzanie danych osobowych moich w celu uczestniczenia w Konkursie, 

□ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych; 

□ na wykorzystanie wizerunku przez MDK ”Szopienice-Giszowiec”  

 

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

  

……………………………………… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej 

zgodę) 
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