
 Zgody dot. danych osobowych Uczestnika: 
 

OŚWIADCZENIE uczestnika 
Oświadczam, iż: 

 zapoznałam(em) się regulaminem festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane, 

 jestem świadomy dobrowolności podania danych, które są konieczne do udziału, a także promocji festiwalu,  

 zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach festiwalu zawartymi w Regulaminie. 

…........................................................................................... 
                                               (data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika festiwalu lub 

pełnoletniego Uczestnika festiwalu) 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych (imię, nazwisko nr konta bankowego 

– wpłata akredytacji) oraz danych dotyczących dziecka  (imię, nazwisko, rok urodzenia,) w celach organizacji, 

przeprowadzenia i promocji festiwalu oraz udostępnienia informacji o wynikach „GIM-SHOW 2022”, XVI 

MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO organizowanego przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Gdyni, przy ul. Grabowo 2 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO. Posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w festiwalu. 

…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika festiwalu lub pełnoletniego Uczestnika festiwalu) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU uczestnika 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku: (wpisać imię i nazwisko 

uczestnika) ………………………………………… ……………………………………… ……………………………….. 

utrwalonego dowolną techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby „GIM-SHOW 2022”, XVI 

MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdyni, oraz portalach 

społecznościowych Facebook, YouTube. Iinformujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portale obsługują 

globalną infrastrukturę i przetwarza dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim. 

Wizerunek Uczestnika Festiwalu będzie elektronicznie przetwarzany, kadrowany i komponowany, a także zestawiony 

z wizerunkiem innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i 

dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 
 

…........................................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika festiwalu lub pełnoletniego Uczestnika festiwalu) 

 
 


