
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ
WYKORZYSTANIE  I UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSZELKICH FORM WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH NA TERENIE ZPSM

Dane osoby składającej oświadczenie
…………………………………………

Imię i nazwisko  ucznia

…………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela

…………………………………………
…………………………………………

Adres zamieszkania:

 …………………………………………
Telefon kontaktowy, e-mail

OŚWIADCZENIE

Wyrażam  zgodę  na  niekomercyjne wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  w  całości  lub  we
fragmentach  koncertów  i  innych  form  wystąpień  publicznych  oraz  przekazywania  mediom
publicznym wizerunku ucznia.
Niniejsze  zezwolenie  (upoważnienie)  obejmuje  również  prawo  do  nieograniczonego  (w  tym
ilościowo,  czasowo  i  terytorialnie)  korzystania  z  wizerunku  podczas  koncertów  szkolnych,
pozaszkolnych  i  innych  form  wystąpień  publicznych  na  wszelkich  polach  eksploatacji,  a  w
szczególności w zakresie:

1) rejestracji  wszelkimi  technikami  (fonograficznymi,  audialnymi,  audiowizualnymi,
multimedialnymi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, informatycznymi), w tym
także  trwałe  lub  czasowe wprowadzenie  do  pamięci  komputera  lub  innego  urządzenia
elektronicznego.

2) zwielokrotniania  oraz  wytwarzania  egzemplarzy  materiałów  zawierających  wizerunek
każdą techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym
techniką  drukarską,  fotograficzną,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  zapisu
optycznego lub jakąkolwiek techniką cyfrową, w tym wszelkimi technikami cyfrowymi i
nie  cyfrowymi  powstałymi  lub  opracowanymi  w  przyszłości;  w  szczególności
zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych metod powielania obrazu i dźwięku, w
szczególności za pomocą technologii cyfrowych, magnetycznych i optycznych, włączając
ich cyfryzację oraz nagrywanie cyfrowe za pomocą dowolnej techniki kodowania,

3) rozpowszechniania  przez  organizatorów,  publikowania  nagrań  w  radiu  i  telewizji,
publikację  w  Internecie  (stronie  ZPSM,  serwisach  typu  Facebook,  Youtube,   itp.)  bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,

4) publicznego  odtwarzania,  rozpowszechniania,  publicznego  wykonania,  wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, transmitowania za pośrednictwem
dowolnej metody, w szczególności satelitarnej lub dowolnej sieci telekomunikacyjnej lub
udostępniania, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

5) streamingu.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów, za pośrednictwem
dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatorów działalnością, zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIEM PE I



RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  obowiązujące od 25 maja 2018 r.  (RODO),
ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne z 4 lutego 1994r

Oświadczam,  że  rozpowszechnienie mojego wizerunku /  mojego dziecka zgodnie z niniejszym
oświadczeniem  nie  wiąże  się  z  obowiązkiem  zapłaty  na  moją  rzecz,  ani  jakiejkolwiek  osoby
trzeciej, wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

…………………………………………                                   …………………………………
(miejscowość, data)                                                                                        (podpis ucznia) 

 podpis rodzica/opiekuna
 

KLAUZULA INFORMACYJNA i OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  iż  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  nową
ustawą o ochronie danych osobowych (RODO ) obowiązującej od 25 maja 2018 r.
Administratorem  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  oświadczeniu  jest  Zespół
Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie, reprezentowany przez Dyrektora
Szkoły, ul. Fałata 32, 75-434 Koszalin.
Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w  ZPSM  jest  Krzysztof  Czarnecki,  kontakt:
redakcja@zpsm.pl
Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby koncertów szkolnych,
pozaszkolnych i innych form wystąpień publicznych, i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
Organizatorzy. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO.

Dane osobowe w związku z przeprowadzonym konkursem, koncertem, lub innym osiągnięciem
mogą być zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia imprezy, konkursu, występu
publicznego w szkole i poza szkołą.
Osobom  udostępniającym  dane  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich
poprawiania,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  a  także  usuwania  przez  administratora  danych
osobowych w każdej chwili. Osoba udostępniająca dane ma prawo do wniesienia skargi do UODO,
gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………                                   …………………………………
(miejscowość, data)                                                                                         (podpis  ucznia) 

   podpis rodzica/opiekuna

https://sip.lex.pl/#/act/16795787/2401634/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne?cm=UIFIRST

