
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: .......................................................................  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: 

1) TAK ☐    NIE ☐  imienia i nazwiska uczestnika …………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

2) TAK ☐ NIE ☐ nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika  na podstawie art. 81 ust. 1 prawa 

autorskiego (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) zarejestrowanego podczas IV Regionalnego Konkursu z 

literatury muzycznej "Polska muzyka współczesna i z gier komputerowych – Lubię to!", którego organizatorem 

jest Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, na następujących polach eksploatacji:  

- strona internetowa Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, 
- strony internetowe instytucji i mediów, z którymi Szkoła współpracuje (w szczególności: w ramach 
współpracy w zakresie organizacji konkursów i innych wydarzeń) 
- media (prasa, radio, telewizja) oraz ich strony internetowe, 
- publikacje związane z konkursami oraz publikacje o szkole, 
- media społecznościowe takie jak Youtube.com* (w szczególności: kanał YouTube Zespołu Szkół 
Muzycznych w Wieliczce), 
- gabloty, gazetka oraz kronika Zespołu Szkół Muzycznych  

w celu udokumentowania przebiegu konkursu oraz promocji umiejętności uczestników konkursu przez 
organizatorów konkursu, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 Rozporządzenia 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 
(zwanego dalej rozporządzeniem RODO) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z 4 lutego 1994 r. ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 z p.z.). 
 

 
……………………………………     …………………………………………………………………….........................… 

       (miejscowość, data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika) 

 
*) Współadministratorem danych jest firma Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod 
adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia 
Dane osobowe zamieszczone na portalu Youtube.com współadministorwanym przez Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce 
mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji współadministratorem danych będzie 
firma Google LLC. Podstawą prawną transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit d RODO tj. standardowe klauzule ochrony danych 
przyjęte przez Komisję Europejską. 

 
Obowiązek informacyjny 

Podanie danych w  formularzu zgłoszeniowym  jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  
 
Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – podstawą 
przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie dane osobowe uczestnika konkursu będą 
przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e)  RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym) w celu 
udokumentowania przebiegu oraz promocji umiejętności uczestników konkursu organizowanego przez 
administratora danych osobowych tj. Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce z siedzibą: Rynek Górny 
6, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej wykorzystania wizerunku i przetwarzania danych osobowych jest 
integralną częścią regulaminu konkursu.  

Zapoznałem się z treścią regulaminu oraz klauzuli informacyjnej. 

 

……………………………………     ………………………………...........................……………………………………… 
       (miejscowość, data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika) 

 


