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OŚWIADCZENIA WYRAŻENIA ZGODY NA WIZERUNEK 

W przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć kwadrat w sposób jednoznaczny wstawiając znak [X].  

Brak zaznaczonego kwadratu oznacza brak wyrażonej zgody. 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1, lit a) RRODO oraz z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. ja niżej podpisany opiekun uczestnika wypoczynku /półkolonii  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                              [imię i nazwisko dziecka] 
 

dla celów promocyjno-informacyjnych związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi przez Śremski Sport Sp. z o.o. 

polegających na publikowaniu wizerunku uczestników półkolonii w formie zdjęcia. 

           Wyrażam zgodę       Nie wyrażam  zgody na przetwarzanie wizerunku i zezwolenie na nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka jako uczestnika wypoczynku /półkolonii utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych w 

związku z udziałem w półkoloniach 

        na stronie internetowej www.sremskisport.pl  

        na profilu fanpage Facebook https://pl-pl.facebook.com/sremskisport/  - w przypadku wyrażenia zgody dane osobowe 

[wizerunek] będą przetwarzane poza UE. 

 

  
Śrem, dn. …………………                                                                                                                              …….….………………….………………….. 
                                                                                                                                                                  Podpis opiekuna prawnego dziecka  
 
1. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzane 
obywa się na podstawie wyrażonej zgody bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.  
2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wypoczynku/półkolonii i go akceptuję oraz zobowiązuję moje dziecko 

do jego przestrzegania. 

 
2. Jako opiekun prawny uczestnika wypoczynku / półkolonii: 

 

       Wyrażam            Nie wyrażam  
zgody na samodzielny  powrót  mojego dziecka do domu po zajęciach półkolonii. 
 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby:…………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Śrem, dn. ……….……                                                                                                                                     ……….….……………….………………….. 
                                                                                                                                                                       Podpis opiekuna prawnego dziecka  
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Regulaminie półkolonii opublikowanym na stronie internetowej 

www.sremskisport.pl który jest również dostępny w siedzibie Spółki. W klauzuli opisany został sposób wycofania zgody w przypadku, gdy 

przetwarzanie odbywa się na jej podstawie oraz inne prawa, które przysługują osobie, której dane osobowe przetwarza Śremski Sport Sp. z o.o. w 

związku z organizacją warsztatów jako Administrator danych osobowych. 
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