
 

Strona 1 z 2 

 

Załącznik nr 1 

B2 
OŚWIADCZENIE 

Uczestnika, który ukończył 18 lat dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, 
utrwalonego podczas cyklu eventów Płachta Nagród 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, zamieszkały/a w …………………………………, przy ul. 

………………………………………………….., legitymujący się dowodem osobistym ……………………….oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas ceremonii wręczenia Nagród na fotografiach / 

materiałach video przez Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15,(dalej: KMQ STUDIO) 

oraz podmioty zależne. 

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez KMQ STUDIO oraz podmioty zależne wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na 

fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej i innej podobnej przez podmioty takie 

jak:  Cracovia, R-Gol, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gedania Gdańsk, Dzielnica Białołęka , w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci 

internetowej w takich materiałach jak w szczególności: 

Kanały social media: 

● Kanał YT: https://www.youtube.com/user/QesekXd 
● IG: https://www.instagram.com/qesek/?hl=pl 
● Fanpage: https://www.facebook.com/qesek 
● TikTok: https://www.tiktok.com/@qesek_? 
● R-gol IG: https://www.instagram.com/r_gol_football/ 
● FB: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter 

Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego 
wizerunku, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. 

Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest ograniczone prawami osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO. 

 …………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 

  

 

 

Klauzula informacyjna RODO: 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu jest Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. 

Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15 

2. - usunięty - 

3. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu udokumentowania 

zgody na  nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka / podopiecznego, utrwalonego podczas cyklu eventów 

Płachta Nagród (dalej “ZGODA”) 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w 

celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie danych 

osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

5. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu, oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administrator 

podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, 

w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.  

6.  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do udokumentowania ZGODY 

7. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych, Uczestników Konkursu oraz Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzicom / opiekunom prawnym Uczestników Konkursu oraz Opiekunom przysługuje 

prawo do:  

https://www.instagram.com/r_gol_football/
https://www.instagram.com/r_gol_football/
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a. - dostępu do podanych danych osobowych,  

b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia  

c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te 

dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże 

Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia 

sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 

interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres Administratora. 

e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na 

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

cofnięciem. 

9. Rodzicom / opiekunom prawnym, Uczestnikom Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 


