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Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku

w  celach  promujących  działalność  MOK   przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  z  siedzibą  przy  ul.

Hołdunowskiej  39 w Lędzinach zarejestrowany podczas:  realizacji  konkursu na kartkę świąteczną

dnia  08.12.2018r    postępując  zgodnie  z  Rozporządzenie  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/WE (Dz.U. UE. L. 2016. 119.1.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i

prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.). Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą

nie  narusza  moich  dóbr  osobistych,  ani  innych  praw.   Wykorzystanie  mojego  wizerunku  jest

nieodpłatne. 

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa www.mokledziny.pl,  strona na

portalach społecznościowych: Facebook. Równocześnie informujemy, iż moje autorskie prace  mogą

być przekazywane na rzecz MOK – celem archiwizacji 

Niniejszym  oświadczam,  że  zgodę  wyraziłem/łam  dobrowolnie  oraz  zostałam/łem

poinformowana/ny, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  informacją  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych

w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach (http://www.mokledziny.pl/o-nas/rodo/).

Wyrażam również zgodę na  nieodpłatne wykorzystanie moich prac  w calu  przygotowania

i  realizacji  wystawy  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  .  Nie  będę  rościć  prawa  do  wynagrodzenia

i gratyfikacji finansowej  od Miejskiego Ośrodka Kultury, któremu nieodpłatnie w celu przygotowania

wystawy przekazałem / łam prace.                                                                                        

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich oraz, że

posiadam pełnię  praw autorskich  do  wykonanej  pracy  i  przenoszę  je  na Organizatora  w zakresie

niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie

autorskie  prawa  do  wykonanej  pracy  na  rzecz  Organizatora  w  przypadku  publikacji  cyfrowej,

wystawienniczej  oraz  udostępniania  na  stronach  internetowych  oraz  we  wszystkich  materiałach

promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i udostępniania.
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