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Wypełniają osoby pełnoletnie 

 
Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

  
Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie  

i przechowywanie moich danych osobowych przez: Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa 

Wodnego „HORYZONT” na potrzeby realizacji XXXIV FESTIWALU PIOSENKI 

ŻEGLARSKIEJ MINI SHANTIES 2019, który odbędzie się 13-14 grudnia 2019 roku w Stalowej 

Woli. 

 

…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis 

 

Ja niżej podpisany wyrażam z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyraźną  

i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania  
i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w XXXIV FESTIWALU PIOSENKI 

ŻEGLARSKIEJ MINI SHANTIES 2019, w tym w celach związanych z promowaniem Festiwalu 

oraz działalności Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT”.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone 

na stronie internetowej Festiwalu i Stowarzyszenia oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 

oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook).  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  
o wynagrodzenie względem Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego 

„HORYZONT”, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/moich wypowiedzi na potrzeby 

określone w oświadczeniu.  

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

 

…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis 

 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, 

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 
przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 

rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT”, o celu ich zbierania, dobrowolności 
podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.  

 

 

 
 

…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis 

 
 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



Wypełniają opiekunowie prawni osoby małoletniej 

3 

 

 
Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

  
Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie  

i przechowywanie danych osobowych mojego syna/córki: (imię i nazwisko uczestnika) 

……………………...…………………………...…… przez: Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa  
i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT” na potrzeby realizacji XXXIV FESTIWALU PIOSENKI 

ŻEGLARSKIEJ MINI SHANTIES 2019, który odbędzie się 13-14 grudnia 2019 roku w Stalowej 

Woli. 
 

…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis opiekunów prawnych 

 

Ja niżej podpisany wyrażam z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyraźną  
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / córki w celu zamieszczania, 

udostępniania i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w XXXIV 

FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ MINI SHANTIES 2019, w tym w celach związanych  
z promowaniem Festiwalu oraz działalności Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa 

Wodnego „HORYZONT”.  

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania mogą zostać umieszczone 

na stronie internetowej Festiwalu i Stowarzyszenia oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych 
oraz w serwisach społecznościowych (np. facebook).  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również  

o wynagrodzenie względem Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego 
„HORYZONT”, z tytułu wykorzystywania wizerunku/głosu/nagrań/moich wypowiedzi na potrzeby 

określone w oświadczeniu.  

Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

 

…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis opiekunów prawnych 

 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, 

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 
rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT”, o celu ich zbierania, dobrowolności 

podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.  

 
 

 

 
…………………………………………………………. 

data i czytelny podpis opiekunów prawnych 

 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 


