Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 2006r. , Nr 90, poz. 631 z późń. zm.), ja niżej podpisany(a),
…...............................................................................zamieszkały(a) w …..........................................................
przy ul. …..…..................................................................................................................................... niniejszym
wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku przez Strzelecki Ośrodek Kultury z siedzibą
w Strzelcach Opolskich plac Stefana Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie oraz jego przetwarzanie na warunkach
określonych w niniejszej zgodzie.
Wizerunek utrwalony będzie w szczególności podczas wybranych zajęć, wycieczek i innych uroczystości
w ramach działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury bez konieczności każdorazowej akceptacji.
Celem przetwarzania wizerunku będzie promowanie postaw proedukacyjnych oraz promowanie Strzeleckiego Ośrodka
Kultury w środowisku.
Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie, wykorzystanie wykonanych zdjęć lub filmu za pośrednictwem
dowolnego medium (telewizja, prasa, internet).
Oświadczam, iż niniejszym zgoda jest:
- nieodpłatna
- odwołalna w dowolnym momencie (w całości lub części)
- nieograniczona terytorialnie
- nieograniczona czasowo (do momentu wycofania zgody)
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, z
imieniem i nazwiskiem, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
Wizerunek nie może być użyty dla innych celów niż określone w przedmiocie umowy.

….................................................................................
Czytelny podpis

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

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/E informujemy, że:
1.

Administratorem danych pozyskiwanych i przetwarzanych w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich
jest Strzelecki Ośrodek Kultury – Dyrektor SOK, z siedzibą Pl. Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie,

2.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon
774240500 oraz adres e-mail: sok@sok.strzelceopolskie.pl

3.

Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań jednostki.

4.

Jeżeli Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora i są przez niego przetwarzane, przysługuje Państwu
prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy
czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu
danego świadczenia.

5.

Dane udostępnione przez Państwa mogą podlega udostępnieniu podmiotom trzecim obsługującym lub
udostępniającym systemy informatyczne, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do
zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów
lub hosting danych. Państwa dane możemy przekazywać również innym administratorom przetwarzającym je we
własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże
tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa. Odbiorcami danych mogą być również
instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy
bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

….................................................................................
Czytelny podpis
Zgoda na udział w zajęciach prowadzonych w Strzeleckim Ośrodku Kultury
………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika zajęć

Zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości zasady udziału w zajęciach oraz procedury bezpieczeństwa
obowiązujące w SOK– u w Strzelcach Opolskich w związku z epidemią COVID-19
- Wyrażam zgodę na udział w zajęciach prowadzonych w tych warunkach
Apelujemy i prosimy:
- W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki.
- Jeżeli Ty lub najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) jesteście objęci kwarantanną lub
macie objawy mogące świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia prosimy o nie przychodzenie na zajęcia lub nie
przyprowadzanie na nie swojego dziecka.
- Pamiętaj o dystansie, dezynfekcji i w określonych sytuacjach o zakrywaniu nosa i ust.
- Pamiętaj, że pomimo wprowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie lub Twojemu dziecku procedur i
reżimu sanitarnego, nie zniweluje to zagrożenia w całości, dlatego też przyprowadzasz dziecko lub uczestniczysz
osobiście w zajęciach w Strzeleckim Ośrodku Kultury na własną odpowiedzialność.
….................................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/ pełnoletniego
uczestnika zajęć

