Zgoda na wykorzystanie fotografii

(miejscowość i data)

Ja niżej podpisany/a – …………………………………………………………………………………….…………… zamieszkały/a
............................................................………………………………………………………………………………….………………
...…………………………………………………………………………………………….…… wyrażam zgodę na wykorzystanie
i publikację zdjęć z moim wizerunkiem przez parafię sw. Wawrzyńca .Zgoda obejmuje: wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie,
przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje
wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis właściciela / autora zdjęć)

Zgoda na wykorzystanie fotografii

(miejscowość i data)

Ja niżej podpisany/a – …………………………………………………………………………………….…………… zamieszkały/a
............................................................………………………………………………………………………………….………………
...…………………………………………………………………………………………….…… wyrażam zgodę na wykorzystanie i
publikację zdjęć z moim wizerunkiem przez parafię sw. Wawrzyńca .Zgoda obejmuje: wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie,
przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w
tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje
wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

………………………………………………………………………….
(czytelny podpis właściciela / autora zdjęć)

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Parafię
św. Wawrzyńca w Chorzowie Konkursie Plastycznym ‘KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................
(imię i nazwisko)

w Parafialnym Konkursie Plastycznym „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z
organizacji Konkursu .
3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej w materiałach związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej
organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.
Data

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………..

……….…………..…………………………………………

OŚWIADCZENIE
Zgoda uczestnika ( autora dorosłego pracy ) w organizowanym przez Parafię
św. Wawrzyńca w Chorzowie Konkursie Plastycznym ‘KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”
1. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w Parafialnym Konkursie Plastycznym Plastycznym ‘KOŚCIÓŁ NA
WZGÓRZU REDENA”

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego wizerunku oraz
przetwarzanie

moich danych osobowych imienia, nazwiska, wieku) w celach wynikających z organizacji

Konkursu .
3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie mojej pracy konkursowej w materiałach
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w
innych formach utrwaleń.
Data
………………………..

Czytelny podpis autora pracy
……….…………..…………………………………………

