ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę TEMAR S.C. danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego, zawartych w umowie, w celu i zakresie niezbędnym do jej
realizacji.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku/mojego dziecka lub podopiecznego przez firmę
TEMAR S.C. na wszelkich materiałach multimedialnych, w tym w celach promocyjnych.
Oświadczam, że moje dziecko/ podopieczny posiada aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie
NNW.
Oświadczam, że zapoznałem/-am moje dziecko/podopiecznego z Regulaminem Kompleksów
Wypoczynkowych w Dąbiu lub Kołatce, której firma jest głównym właścicielem, w zależności od
miejsca jego pobytu i zobowiązuję się ono do jego przestrzegania.
...........................................................................................................................................................................
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ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że:
● na zdjęciu załączonym do niniejszej zgody znajduje się mój wizerunek,
● udzielam: firmie TEMAR s.c. (ul. Botaniczna 26, 65-001 Zielona Góra), zwanej
„Upoważnionym", bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób
określony w niniejszym oświadczeniu, mojego wizerunku wskazanego w pkt 1) niniejszego
oświadczenia (zwanego dalej „Wizerunkiem").
(zakres upoważnienia) Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania
Wizerunku w celach informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych
oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych
oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego w związku z prowadzoną przez Upoważnionego
działalnością z zakresu kultury.
(zmiany i modyfikacje) Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i
na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez
Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia
załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na
jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na
wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i
modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach
określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
(osoby trzecie) W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego
Wizerunku, Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu
udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych
osobowych dla celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922):
● wizerunek,
● imię i nazwisko: ...................................................................................................................................,
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie dostępu do tych danych
osobowych oraz ich poprawiania.
Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.
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