Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w turnieju judo.
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

......................................
miejscowość / data

……………………………………................
adres
……………………………………................
tel. kontaktowy
……………………………………................
PESEL dziecka

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………….. w
turnieju judo ………………………………………………………..……............................
w dniu. ............................................. .
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w turnieju judo.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do
odbioru dziecka ze szpitala.

........………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych
1. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku
mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie
i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni
publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.
Czas
przetwarzania
określa
się
do
momentu
wycofania
zgody.
2. Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów
fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu
wycofania zgody.
3. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego
i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego
dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w
szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne,
radiowe,
materiały
prasowe,
rozpowszechnianie
w
sieciach
telefonii
komórkowej
oraz
w Internecie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.
4. Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią
lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji turnieju na który
została wyrażona zgoda. Niniejszą zgodę będzie posiadać klub UKS 15 Krosno, który zobowiązuje się do
przechowywania jej do czasu wycofania.
...................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

