
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SEKCJI W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY 

W PIONKACH 2022/2023 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………….……… 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Typ sekcji………………………………………..……………………………………………………………………………..……………. 

Dane kontaktowe uczestnika (w przypadku osób pełnoletnich) / rodzica/opiekuna prawnego   

E-mail:………………………..……..…………………………….   Telefon:……………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zajęd Artystycznych i Edukacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury               
i akceptuję jego warunki. 
 

……………………………………………. 
Data i podpis - uczestnika w przypadku osób pełnoletnich lub / rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich            
*    niepotrzebne skreślid 

 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

 
W związku z organizowaniem i promowaniem konkursów, warsztatów, wydarzeo kulturalnych, zawodów 
sportowych, uroczystości miejskich i innych wydarzeo organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 
– udziału w zajęciach/warsztatach/sekcjach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 
zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w 
publikacjach:  
☐ na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach 
☐ w wydawnictwach prasowych – „Nad Zagażdżonką” i innych  oraz w materiałach promocyjnych,  
☐ w portalach społecznościowych Facebook oraz You Tube, „Nad Zagożdżonką” i w telewizji Kurier Pionkowski, 
☐ w gablotach i na tablicach ogłoszeniowych, 
☐ inne … 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                          
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i 
terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. Zgoda na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 
rozpowszechnianie mojego wizerunku uczestnika /wizerunku mojego dziecka (dotyczy zgody rodzica/opiekuna 
prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zarówno obecnie jak i w przyszłości. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ponieważ zgody na rozpowszechnianie wizerunku udzieliłem na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostałem również poinformowany, że przetwarzanie danych 

osobowych (w tym wizerunku) oznacza wykonywanie większej ilości operacji na danych osobowych niż tylko 

samo rozpowszechnianie wizerunku. 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może byd wycofana w dowolnym czasie.    

 
….....………………………………………………...                     
Data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego             
    *    niepotrzebne skreślid 


