………………………………...
Miejscowość, data

……………………………………………………..
…………………………………………………….
(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku (wykonywanie zdjęć) mojego dziecka podczas
„VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego” organizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. 8 lutego 2018r. oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie (Gazeta Średzka, Głos Powiatu), w kronice
szkolnej oraz na tablicach ściennych znajdujących się w budynku szkoły.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię/imiona i nazwisko dziecka)
Podstawa prawna:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 ze zm.) - art. 81 ust. 1.
Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) - art. 23 ust. 1.
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(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

