
                                                                                                                            
Miejscowość………………………., dn…………..2021 r.  

 

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana(-y)………………………………………………………………………. 

                                                                       (imię i nazwisko) 

 

Zamieszkała(-y) w………………………………ul. ………………………………………….                  

nr PESEL………………………………, nr dowodu osobistego…………………………… 

Jako rodzic/opiekun prawny* dziecka………………………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na utrwalenie, wykorzystywanie                                         

i rozpowszechnianie-bez ograniczenia  w zakresie czasu, miejsca lub liczby 

egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek dodatkowych 

opłat, 

przez Klub Jednostki Wojskowej Komandosów z siedzibą w Lublińcu,                                   

ul. Sobieskiego 35, wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie fotografii (zwanej 

dalej „fotografią”) oraz nagrania audio-video (zwanego dalej „filmem”) podczas 

inauguracji i Koncertu Galowego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej 

„ Czym dla wojska jest piosenka…” organizowanego przez Klub JWK. 

Wizerunek upubliczniany może być: 

1. na stronie internetowej Klubu JWK ( jwk.wp.mil.pl), w Internecie (w tym na portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube, itp.- w ramach profilu Klubu) oraz 

podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych Klubu. 

2. w publikacjach prasowych, radiowych oraz telewizyjnych jako promocja danego 

przedsięwzięcia. 

3. w publikacjach wydawnictw klubowych, w szczególności: na ulotkach, folderach, 

kalendarzach, plakatach, billboardach, prezentacjach multimedialnych, materiałach 

drukowanych (w wersji elektronicznej i drukowanej), bannerach i roll-upach oraz 

innego rodzaju materiałach reklamowych rozpowszechnianych przez Klub JWK dla 

celów prowadzenia kampanii upowszechniającej wiedzę o jego działalności i celach 

statutowych oraz jako fragmenty dekoracji teatralnych; 

Dane są udostępniane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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; 

 

Oświadczam, że wizerunek mojego dziecka/mój wizerunek może być wykorzystany 

indywidualnie lub zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być 

rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi nas 

w negatywnym świetle. 



Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że przedmiotowa zgoda na 

wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Klub JWK naszego wizerunku może zostać 

w każdej chwili cofnięta. 

 

2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/mojego 

dziecka osobowych w zakresie działalności statutowej Klubu Jednostki Wojskowej 

Komandosów z siedzibą przy ul .Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec 

t. j.  podczas XIV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej. 

Administratorem danych osobowych jest Klub JWK/JW 4101 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

     

Imię, nazwisko wykonawcy/ 

opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich* Podpis 

 
1 .  …………………………………………………….                      ……………..    

2.     …………………………………………………….                      ……………..    

3.   …………………………………………………….                      ……………..    

4.   …………………………………………………….                      ……………..    

5.   …………………………………………………….                      ……………..    

 

 

 

 ……………………………                                                        ……………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                             potwierdzenie przez jednostkę delegującą 

 
* właściwe podkreślić 

 
 
 
 
 

 

 


