Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Zgodę na udział uzupełnia rodzic/opiekun prawny wyłącznie w przypadku małoletniego uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na udział:
1.

..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

w konkursie pn. REZERWAT BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE – NAJWIĘKSZY Z JEDENASTU organizowany przez:
1. Park Narodowy „Bory Tucholskie” w Charzykowach
2. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Charzykowach - Zaborski Park Krajobrazowy
3. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Kościerzynie – Wdzydzki Park Krajobrazowy
4. Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi
5. Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
.................................................
(miejscowość, data)

................................................................................................
(podpis rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów osoby małoletnie

Zgodę na przetwarzanie danych/ udostępnianie wizerunku podpisuje uczestnik konkursu, a w przypadku osoby
małoletniej rodzic/opiekun prawny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych małoletniego** tj. imię i nazwisko
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez
organizatorów i oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały
zebrane. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.
..........................................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(podpis pełnoletniego uczestnika)*
.

*w przypadku małoletniego uczestnika zgodę podpisuję rodzic/opiekun prawny
**niewłaściwe skreślić

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku
małoletniego** zarejestrowany podczas konkursu pn. REZERWAT BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE – NAJWIĘKSZY Z
JEDENASTU przez Organizatorów na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć na stronach internetowych
Organizatorów oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Niniejsza
zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy
publikacji. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto
oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także
wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie
wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych
celach.
..................................................................
(miejscowość, data)
*w przypadku małoletniego uczestnika zgodę podpisuję rodzic/opiekun prawny
**niewłaściwe skreślić

...................................................................
(podpis pełnoletniego uczestnika)*

