ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku,
w całości i fragmentach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2012 r.poz. 1191, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 Rozporządzenie 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 (RODO) w celu publikacji zdjęć w formie drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej
www.oceanik.pl w ramach promocji zawodów pływackich na Krytej Pływalni „Oceanik”, portalu www.tuszyn.org.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym Echo Gminy Tuszyn, a także w prasie lokalnej i na stronach internetowych
Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
…………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka / uczestnika zawodów)
..…………………..…………………………................................................
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna / uczestnika )

Tuszyn, dn.……………………………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że brak przeciwwskazań oraz ogólny stan zdrowia mojego syna / córki *
………………………………….….....................................................................................
(imię i nazwisko dziecka / uczestnika zawodów)
pozwala na udział w organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku zawodach pływackich na Krytej
Pływalni „Oceanik” przy ul. Noworzgowskiej 20 w Tuszynie oraz, że moje dziecko jest ubezpieczone od NNW w
ramach obowiązkowego ubezpieczenia szkolnego / przedszkolnego / *.
Każdy rodzic / opiekun prawny dziecka przed rozpoczęciem zawodów pływackich ma obowiązek skonsultować się
z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach pływackich i złożyć na tej podstawie
stosowne powyższe oświadczenie.
Jednocześnie składając własnoręczny podpis, oświadczam, iż zapoznałem/am i zgadzam się z obowiązującym
regulaminem Krytej Pływalni Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

…………………………………………………………..
( czytelny podpis rodzica / opiekuna / uczestnika)

*niepotrzebne skreślić

