
 

Załącznik do regulaminu konkursu na film edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj 

Kopernik w moich czasach” organizowanym przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

  

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

(dotyczy osoby niepełnoletniej) 
 

Ja, niżej podpisany(a) 

 

imię i nazwisko 

w związku z udziałem mojego dziecka (podopiecznego) 

 

imię i nazwisko dziecka 

 

w konkursie na film edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Powrót 

do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach” organizowanym przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w (zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego, 

znajdującego się w pracy konkursowej (filmie), poprzez zamieszczenie całości lub części pracy na 

stronie internetowej organizatora i jego profilu Youtube; 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego 

w formie zdjęć, wykonanych podczas zakończenia i podsumowania Konkursu, poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej organizatora. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

 

   

Miejscowość i data  Czytelny podpis 
 

  



 

Załącznik do regulaminu konkursu na film edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(dotyczy osoby niepełnoletniej) 
 

Ja, niżej podpisany(a) 

 

imię i nazwisko 

w związku z udziałem mojego dziecka (podopiecznego) 

 

imię i nazwisko dziecka 

 

w konkursie na film edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Powrót 

do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach” organizowanym przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w (zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego 
(imię, nazwisko, klasa, szkoła) dla potrzeb związanych z konkursem; 

 zapoznałem(am) się z treścią regulaminu konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”.  

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

 

   

Miejscowość i data  Czytelny podpis 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

(dotyczy osoby pełnoletniej) 
 

Ja, niżej podpisany(a) 

 
imię i nazwisko 

w związku z moim udziałem w konkursie na film edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach” 

organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w (zgodnie z art. 81 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, znajdującego się w pracy 

konkursowej (filmie), poprzez zamieszczenie całości lub części pracy na stronie internetowej 

organizatora i jego profilu Youtube; 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie zdjęć, 

wykonanych podczas zakończenia i podsumowania konkursu, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej organizatora. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

 

   

Miejscowość i data  Czytelny podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(dotyczy osoby pełnoletniej) 
 

Ja, niżej podpisany(a) 

 

imię i nazwisko 

 

w związku z moim udziałem w konkursie na film edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach” 

organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w (zgodnie z art. 81 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) dla 
potrzeb związanych z konkursem; 

 zapoznałem(am) się z treścią regulaminu konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych pt. „Powrót do przyszłości – Mikołaj Kopernik w moich czasach”. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Podpisanie zgody jest dobrowolne. 

 

   

Miejscowość i data  Czytelny podpis 
 

 


