Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Counter-Strike: Global Offensive

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 Osobowych)
wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

moich/mojego

dziecka*

......................................................................................................................... (imię i nazwisko)
ucznia/uczennicy* klasy ………………………….. do celów związanych z udziałem w Turnieju CS:GO
(Counter-Strike: Global Offensive) organizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Kościerzynie.

………………......................................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)
lub podpis pełnoletniego uczestnika

*

Niepotrzebne skreślić. Opcja „moich” dotyczy uczniów pełnoletnich.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju Counter-Strike: Global Offensive

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego
dziecka* ……………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko),
ucznia/uczennicy* klasy ……………………………….…………………. utrwalonych jakąkolwiek techniką
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej)
przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie na potrzeby Turnieju CS:GO (Counter-Strike:
Global Offensive) organizowanego przez PZS nr 2 w Kościerzynie
Dla potrzeb wyżej wymienionego turnieju mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Natomiast
nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Turnieju – bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące turnieju, w szczególności
rozpowszechnianie w internecie (w tym szkolna witryna WWW, portale społecznościowe
Facebook, YouTube, itp.)

………………......................................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)
lub podpis pełnoletniego uczestnika

*

Niepotrzebne skreślić. Opcja „mojego” dotyczy uczniów pełnoletnich.
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