
____________________________
Imię i nazwisko wyrażającego zgodę
 
____________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna* 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

TAK, wyrażam dobrowolnie 

osobowych mojego dziecka*(niepotrzebne skreślić) 

wizerunek, przedstawionych w Pracy konkursowej opracowanej na potrzeby wzięcia udziału w 

Konkursie „Skarby mojej rodziny 

TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689,

numer REGON: 523165420, NIP: 5482746389

wyłonienia jego laureata, publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu 

realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Międzypokoleniowe Cen

wsparcie integracji międzypokoleniowej”, „Skarby mojej rodziny 

międzypokoleniowa”. 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię

 

 TAK ,wyrażam dobrowolnie 

wizerunku i/lub wizerunku mojego dziecka (niepotrzebne skreślić) 

konkursowej opracowanej na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie „Skarby moj

międzypokoleniowa w celu przeprowadzania tegoż Konkursu, wyłonienia jego laureata, 

publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu realizacji programu 

Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukac

międzypokoleniowej”, „Skarby mojej rodziny 

INSTYTUT TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych org

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689, posiadająca 

numer REGON: 523165420, NIP: 5482746389.

Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania, jak 

stronie internetowej Ministra Edukacji i Nauki („MEN”) oraz fundacji INSTYTUT TRANSMISJI 

KULTUROWEJ („Fundacja”), w mediach społecznośc

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i 

powielanie wizerunku dowolną techniką, bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

publikacji.Niniejsza zgoda obejmuje 

rozpowszechnianie wizerunku. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim 

związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody i następuje nieodpłatnie.

_______________________

____________________________ 
Imię i nazwisko wyrażającego zgodę 

____________________________ 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*  

 

 

ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

TAK, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych 

osobowych mojego dziecka*(niepotrzebne skreślić) takich jak w szczególności imię, nazwisko, 

tawionych w Pracy konkursowej opracowanej na potrzeby wzięcia udziału w 

Konkursie „Skarby mojej rodziny – transmisja międzypokoleniowa” przez fundację INSTYTUT 

TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43

ejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689,

numer REGON: 523165420, NIP: 5482746389w celu przeprowadzenia „Konkursu MEN”, 

wyłonienia jego laureata, publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu 

realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Międzypokoleniowe Cen

wsparcie integracji międzypokoleniowej”, „Skarby mojej rodziny 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

TAK ,wyrażam dobrowolnie zgodę i zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku i/lub wizerunku mojego dziecka (niepotrzebne skreślić) wykorzystanego w Pracy 

opracowanej na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie „Skarby mojej rodziny 

w celu przeprowadzania tegoż Konkursu, wyłonienia jego laureata, 

publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu realizacji programu 

Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – 

międzypokoleniowej”, „Skarby mojej rodziny – transmisja międzypokoleniowa”

INSTYTUT TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689, posiadająca 

20, NIP: 5482746389. 

Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania, jak publikacja i udostępnianie wizerunku na 

stronie internetowej Ministra Edukacji i Nauki („MEN”) oraz fundacji INSTYTUT TRANSMISJI 

KULTUROWEJ („Fundacja”), w mediach społecznościowych i mediach Fundacji i MEN

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i 

powielanie wizerunku dowolną techniką, bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

obejmuje  wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

rozpowszechnianie wizerunku. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim 

związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody i następuje nieodpłatnie.

 

_______________________ 
Miejscowość, dzień 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

moich danych osobowych i/lub danych 

takich jak w szczególności imię, nazwisko, 

tawionych w Pracy konkursowej opracowanej na potrzeby wzięcia udziału w 

przez fundację INSTYTUT 

TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, 

ejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689, posiadająca 

w celu przeprowadzenia „Konkursu MEN”, 

wyłonienia jego laureata, publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu 

realizacji programu Ministra Edukacji i Nauki, pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – 

wsparcie integracji międzypokoleniowej”, „Skarby mojej rodziny – transmisja 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

rozpowszechnianie mojego 

wykorzystanego w Pracy 

ej rodziny – transmisja 

w celu przeprowadzania tegoż Konkursu, wyłonienia jego laureata, 

publikacji wyników Konkursu oraz zwycięskich prac, a także w celu realizacji programu 

 wsparcie integracji 

transmisja międzypokoleniowa”, przez fundację 

INSTYTUT TRANSMISJI KULTUROWEJ z siedzibą w Koniakowie, Koniaków 701, 43-474 Koniaków, 

anizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000992689, posiadająca 

publikacja i udostępnianie wizerunku na 

stronie internetowej Ministra Edukacji i Nauki („MEN”) oraz fundacji INSTYTUT TRANSMISJI 

iowych i mediach Fundacji i MEN, a także 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i 

powielanie wizerunku dowolną techniką, bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

rozpowszechnianie wizerunku. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim 

związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody i następuje nieodpłatnie. 



 

TAK, oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych, zawartymi w Klauzuli informacyjnej

Konkursu.  

 
 

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą 

 
 
 
*Jeżeli uczeń – uczestnik Konkursu nie ukończył 13 roku życia, zgodę wyraża za 
niego rodzic/opiekun prawny.
Jeżeli uczeń - uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia(a nie jest jeszcze 
pełnoletni), wówczas wyraża zgodę samodzielnie i rodzic/opiekun prawny potwierdza 
wyrażoną zgodę. 
Jeżeli uczeń - uczestnik Konkursu jest pełnoletni 
samodzielnie. 
 
 
 

 

zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych, zawartymi w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 

____________________________

____________________________
Podpis rodzica/opiekuna*

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą 

____________________________
Podpis rodzica/opiekuna*

uczestnik Konkursu nie ukończył 13 roku życia, zgodę wyraża za 
rodzic/opiekun prawny. 

uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia(a nie jest jeszcze 
pełnoletni), wówczas wyraża zgodę samodzielnie i rodzic/opiekun prawny potwierdza 

uczestnik Konkursu jest pełnoletni – uczeń ud

 

zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

stanowiącej Załącznik nr 8 do Regulaminu 

____________________________ 

Podpis 
 

____________________________ 
Podpis rodzica/opiekuna* 

Potwierdzam wyrażoną przez moje dziecko (które ukończyło 13 r.ż.) powyższą 
zgodę.  

 
____________________________ 

Podpis rodzica/opiekuna* 

uczestnik Konkursu nie ukończył 13 roku życia, zgodę wyraża za 

uczestnik Konkursu ukończył 13 rok życia(a nie jest jeszcze 
pełnoletni), wówczas wyraża zgodę samodzielnie i rodzic/opiekun prawny potwierdza 

uczeń udziela zgody 


