……………………………., dnia ____ __________ 2019 r.
miejscowość

data

_______________________________
Imię i nazwisko

-------------------------------------------------Adres zamieszkania

------------------------------------------------Adres zamieszkania

Oświadczenie
§1
Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie mego wizerunku - w ramach wykonywania materiału filmowego oraz
zdjęciowego dot. dokumentacji oraz promocji Konkursu Kulinarnego „Czas na rybę - Junior” w dn. 5.X.2019 r. na
Zamku Książęcym w Niemodlinie, organizowanego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna”, zwaną dalej
RLGD „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek, wpisanej do rejestru stowarzyszeń
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000340924– i wykorzystanie go dla celów marketingowych i promocyjnych w ramach publikacji i emisji (o
charakterze publicznych odtworzeń) zdjęć i filmu w telewizji naziemnej / satelitarnej, na stronie internetowej, kanale
YouTube, w mediach społecznościowych, w tym na profilu Facebook prowadzonym przez RLGD „Opolszczyzna” oraz
na imprezach organizowanych przez RLGD „Opolszczyzna”.
§2
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych
praw.
§3
RLGD „Opolszczyzna” może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w
niniejszej Zgodzie, w celu realizacji działań w zakresie, o którym mowa w § 1.
§4
Oświadczam, że niniejszej Zgody udzielam nieodpłatnie oraz że zostałem poinformowany o prawie do jej cofnięcia
(odwołania) z zastrzeżeniem postanowień §5 .
§5
Przyjmuję do wiadomości, iż ewentualne odwołanie niniejszej Zgody skutkować może jedynie w odniesieniu do
zaniechania wykorzystania Zgody w przyszłości tzn. po dacie otrzymania przez RLGD „Opolszczyzna” mego
oświadczenia w przedmiocie odwołania Zgody i nie rodzi na moją rzecz jakichkolwiek roszczeń do skutków
wykorzystania mej Zgody na warunkach opisanych powyżej, które miały miejsce w przeszłości, tzn. przed datą
złożeniem oświadczenia w przedmiocie odwołania Zgody.
§6
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej (w tym wizerunku) przez
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” (Stowarzyszenie), zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 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) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1/:
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 w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu kulinarnego „Czas na rybę - Junior”
 w celu przygotowania materiału filmowego oraz zdjęć o którym mowa a paragrafie 1
 w celach marketingowych i promocyjnych działalności Stowarzyszenia w telewizji naziemnej / satelitarnej,
na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w tym na profilu Facebook prowadzonym przez
RLGD „Opolszczyzna” oraz na imprezach organizowanych przez RLGD „Opolszczyzna”.

§7
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO, dot. administratora danych osobowych,
stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu Czas na Rybę - Junior.

_______________________
Podpis
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