Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczki
„Noc sów”

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y (proszę podać imię i nazwisko):
___________________________________________________,
dobrowolnie i świadomie udzielam Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą
w Pokrzywnej, nieodpłatnej zgody na wielokrotną publikację mojego wizerunku, utrwalonego
podczas wycieczki „Noc sów” na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w tym
w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-edukacyjnej między innymi poprzez:
udostępnianie na stronie internetowej ZOPK (w tym również na Facebook’u) oraz
publikowanie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu, w tym w prasie i telewizji.
Jednocześnie oświadczam, iż w sposób jasny i zrozumiały zostałam/em poinformowany
o przysługujących mi prawach związanych z ochroną moich danych osobowych,
w szczególności o prawie żądania od ww. osoby jako od administratora moich danych
osobowych dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do
wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku mojej
osoby.
___________________________________________________
Miejscowość, data i podpis zezwalającego

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA / DZIECI
Ja, niżej podpisana/y (proszę podać imię i nazwisko):
___________________________________________________,
dobrowolnie i świadomie udzielam Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą
w Pokrzywnej, nieodpłatnej zgody na wielokrotną publikację wizerunku mojego dziecka
(imię i nazwisko): ____________________________________________________________,
utrwalonego podczas wycieczki „Noc sów” na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-edukacyjnej między innymi
poprzez: udostępnianie na stronie internetowej ZOPK (w tym również na Facebook’u) oraz
publikowanie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu, w tym w prasie i telewizji.
Jednocześnie oświadczam, iż w sposób jasny i zrozumiały zostałam/em poinformowany
o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych osobowych moich dzieci,
w szczególności o prawie żądania od ww. osoby jako od administratora danych osobowych
moich dzieci, dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także o prawie do
wystąpienia ze skargą do organu nadzorczego oraz możliwości wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich dzieci w postaci wizerunku ich
osoby.
___________________________________________________
Miejscowość, data i podpis zezwalającego

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl

