Załącznik nr 7
do Regulaminu Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

………………..…………………., …………..……………… r.
(miejscowość)
(data)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Ja, niżej podpisany/a:

………………………………………………………………………….………………………..

zamieszkały/a:

………………………………………………………………….……….………………………..

nr dowodu osobistego:

……………………………………….

PESEL:

………………………………………

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* małoletniego/ej ……………………………………………….
……………………………………………………………………………
numer
PESEL
………………………………….……..,
zamieszkałego/ej ………………………………………………………………………………………………………………………………………
i na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku
i wypowiedzi mojego syna/córki* przez Polski Czerwony Krzyż (zwany dalej PCK) utrwalonych
na zdjęciach wykonanych podczas wszystkich etapów Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
(zwanych dalej Mistrzostwami) oraz w filmie dokumentującym Mistrzostwa dla celów związanych
z działalnością statutową PCK oraz dla potrzeb komunikacji wewnętrznej i promocji PCK.
Niniejsza zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez PCK wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć
cyfrowych i analogowych oraz wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka w filmie dokumentującym
Mistrzostwa za pośrednictwem dowolnego medium na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: utrwalenie na jakimkolwiek nośniku papierowym
lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku
komputerowym, w tym CD i DVD, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną
na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, prawo obrotu w kraju i za granicą, wypożyczanie,
najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których zdjęcia, film i materiał utrwalono, wprowadzenie
do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań, zapisów i wielkości
nakładów, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
nadawanie za pośrednictwem satelity lub Internetu, retransmisja filmu, sporządzanie wersji
obcojęzycznych.
Oświadczam, że zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje również
zgodę na podpisanie wizerunku mojego dziecka jego/jej* imieniem i nazwiskiem.
Przeniesienie niniejszej zgody na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność.
Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Polski Czerwony Krzyż dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością statutową oraz dla potrzeb
komunikacji wewnętrznej PCK, zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
……………….…………………..
data i czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki* w postaci rozpowszechniania
wizerunku i wypowiedzi mojego syna/córki*, utrwalonych na zdjęciach wykonanych podczas
poszczególnych etapów Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. (zwanych dalej
Mistrzostwami), w filmie dokumentującym Mistrzostwa dla celów związanych z działalnością statutową
PCK oraz dla potrzeb komunikacji wewnętrznej i promocji PCK. Celem przetwarzania będzie
rozpowszechnianie w mediach na następujących polach eksploatacji: w formie zdjęć cyfrowych
i analogowych oraz wizerunku mojego syna/córki* i wypowiedzi w ww. filmie za pośrednictwem
dowolnego medium na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, tj.: utrwalenie na jakimkolwiek nośniku papierowym lub audiowizualnym, a w szczególności

na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w tym CD i DVD,
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, wyświetlanie,
publiczne odtwarzanie, prawo obrotu w kraju i za granicą, wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana
nośników, na których zdjęcia, film i materiał utrwalono, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci
multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań, zapisów i wielkości nakładów, nadawanie za pomocą
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem
satelity lub Internetu, retransmisja filmu, sporządzanie wersji obcojęzycznych przez Polski Czerwony
Krzyż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r.,
poz. 880 z późn. zm.). Oświadczam, że zrzekam się wynagrodzenia z powyższego tytułu.

Data………………………..

Podpis…………………………………….

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję Pana/Panią, iż:
1) administratorem Pana/Pani córki/syna* danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą
w Warszawie (00-561 Warszawa), ul. Mokotowska 14;
2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy:
iod@pck.org.pl ;
3) dane osobowe Pana/Pani córki/syna* przetwarzane będą w celu rozpowszechniania wizerunku
i wypowiedzi dokonanych podczas etapów Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcą danych osobowych Pana/Pani córki/syna* będzie Polski Czerwony Krzyż;
5) dane osobowe Pana/Pani córki/syna* będą przechowywane przez okres 5 lat;
6) dane osobowe Pana/Pani córki/syna* nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych Pana/Pani córki/syna* oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani córki/syna* jest dobrowolne
ale niezbędne do publikacji wizerunku. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na publikację wizerunku i wypowiedzi będzie
brak możliwości publikacji wizerunku i wypowiedzi;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pana/Pani córki/syna* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) dane osobowe Pana/Pani córki/syna* nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.

………………………………………….
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

