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imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna

............................................
miejscowość i data
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adres zamieszkania

ZEZWOLENIE NA UDOSTĘPNIENIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ORAZ
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO DZIECKA,
POZOSTAJĄCEGO POD MOJĄ PRAWNĄ OPIEKĄ
Ja, niżej podpisany/na będący/ca opiekunem prawnym małoletniego (dane poniżej) podstawie art. 3 ust. 2 pkt. ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia: 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz art. 81 ust.1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) w związku z art. 14
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.):

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, a naszego członka dla
KLUBU SPORTOWEGO SAMURAJ LUBAŃ , z siedzibą w Henrykowie Lubańskim 277 ; 59-800
Lubań; NIP 613-15-09-635, REGON 020299006 dla celów ewidencyjnych, sprawozdawczych i
promocyjnych, a także na potrzeby realizacji zagadnień związanych z rywalizacją i współzawodnictwem
sportowym.
Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................
PESEL: .........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:..............................................................................
Adres zamieszkania:......................................................................................
2.

a także udostępniam dla w/w klubu jego/jej wizerunek i wyrażam zgodę na:
 nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w szczególności rysów twarzy, sylwetki, głosu,
charakterystycznego sposobu poruszania się, w tym także wizerunku podczas zawodów
sportowych, treningów, zgrupowań sportowych utrwalony m.in. w stroju klubu, reprezentacji
kraju;
 jego utrwalenia łącznie z wizerunkami innych członków kadry klubu, m.in. wchodzących w skład
zespołu czy drużyny,
 nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za
pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności przetwarzaniu, zwielokrotnianiu,
rozpowszechnianiu w folderach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych.

Przeniesienie niniejszego udostępnienia wraz z niniejszym zezwoleniem na Polski Związek Karate z
siedzibą w Warszawie, zwanym w skrócie PZK oraz Inne Kluby, Związki Sportowe i Stowarzyszenia oraz
Organizacje Sportowe i Społeczne, właściwe dla danej dyscypliny sportu oraz Instytucje Rządowe, Samorządowe i
Społeczne z uwzględnieniem portali społecznościowych, na których podmiot prowadzący KS SAMURAJ LUBAŃ,
a także podmioty ściśle z nim współpracujące oraz Ministerstwo właściwe do spraw Sportu i Turystyki nie wymaga
mojej uprzedniej zgody na taką czynność.
...................................
Data

..........................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

