............................, dnia ....................................

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W WYDARZENIU „SHOW! WEŹ UDZIAŁ W
BITWIE”

Wyrażam zgodę na udział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Imię i nazwisko dziecka)

w wydarzeniu „SHOW! WEŹ UDZIAŁ W BITWIE” organizowanym przez Emila Kokoszkę, prowadzącego
działalność gospodarczą WE SHARE Emil Kokoszka (ul. Budrysów 14/23, 04-119 Warszawa, NIP: 926157-33-14). Event jest organizowany w Centrum Handlowym Blue City przy Alejach Jerozolimskich 179 w
Warszawie.

..............................
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

1. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam dobrowolnie zgodę na to, aby wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź
(wraz z imieniem i nazwiskiem) mojego dziecka

....................................... w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały
wykorzystane w ramach realizacji i promocji eventu „SHOW! WEŹ UDZIAŁ W BITWIE” organizowanego
w Centrum Handlowym Blue City przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie przez Pana Emila
Kokoszkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: WE SHARE EMIL KOKOSZKA, ul.
Budrysów 14\23, 04-119 Warszawa, NIP: 926-157-33-14 (dalej: „Organizator”)

2. Zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo i terytorialnie)
korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na poniższych polach eksploatacji:
a) Strona internetowa: http://meetmusers.pl/, www.wesharemedia.pl
b) Oficjalny profil Facebook: https://www.facebook.com/groups/1907985542564014/,

c) Oficjalny profil Instagram: https://www.instagram.com/tiktokerspl/
d) Strona internetowa: https://bluecity.pl/
e) Oficjalny profil Facebook: https://www.facebook.com/CHBlueCity/
f) Oficjalny profil Instagram: https://www.instagram.com/chbluecity/
g) Wewnętrzne wykorzystanie materiałów do celów raportowych Organizatora.
3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku głosu oraz wypowiedzi, w ramach wyżej określonych pól
eksploatacji, dotyczy przede wszystkim:
a. Utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
b. Wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej;
c. Publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie);
d. Publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;
e. Wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy;
f. Nadawania oraz reemitowania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii)
m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług
mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych – w rozumieniu usług powszechnego
dostępu do Internetu);
g. zamieszczania w materiałach reklamowych.
4. Organizatorowi niniejszego oświadczenia, przysługuje wyłączne prawo do decydowania o formie i
czasie wykorzystywania wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi dziecka - w całości ewentualnie w postaci
dowolnych fragmentów

5. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi mojego dziecka zgodnie z niniejszym
oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
6. Prawo do rozpowszechniania wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi mojego dziecka zgodnie z
niniejszym oświadczeniem może zostać przeniesione przez Organizatora na spółkę Blue City Sp. z o.o. z
siedziba w Warszawie (nr KRS 0000126317)
7. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci
imienia, nazwiska, wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Firmę WE SHARE dla potrzeb przeprowadzenia akcji

promocyjnej zgodnie ze zgodą na wykorzystanie wizerunku. Oświadczam, że zostałem poinformowany iż
posiadam prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.Urz.UE.L.
2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz pani
danych osobowych pani dziecka jest firm WE SHARE Emil Kokoszka (ul. Budrysów 14/23, 04-119
Warszawa, NIP: 926-157-33-14).

9. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów
polskich

__________________________

________________________

(czytelny podpis)

(miejscowość i data)

