Kraków, dnia 15.03.2020 r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU UCZNIÓW FRYZJERSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁA I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
ORGANIZOWANEGO PRZEZ CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KRAKOWIE
W związku z udziałem w Małopolskim Konkursie Uczniów Fryzjerstwa w Rzemieślniczej
Zasadniczej Szkole Zawodowej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Rzeźnicza 4 (dalej jako „Konkurs”) niniejszym wyrażam zgody na:
1.

nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne przetwarzanie, a także wykorzystanie
wizerunku …………………………………………………….……………………………. (dalej jako Uczestnik),
utrwalonego w trakcie Konkursu w postaci fotografii, zdjęć lub zapisów filmowych (w tym
w formie cyfrowej) przez organizatora tj. Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie, ul. Berka
Joselewicza 14, 31-051 Kraków, KRS 0000109742, NIP 6761044600 (zwanego dalej „Cechem”),
w tym w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku w publikacjach prasowych,
w czasopismach lub
wydawnictwach periodycznych i okazjonalnych, materiałach
dokumentalnych związanych z Konkursem, jak również poprzez jego zamieszczenie na stronach
internetowych Cechu pod adresem http://www.crr.pl
Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Krakowie pod adresem: http://izba.krakow.pl oraz Zespołu Szkół
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie pod adresem: http://szkola.izba.krakow.pl .
2. na umieszczenie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. jego imienia i nazwiska

w bazie danych Cechu oraz na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Cech w celach
związanych z Konkursem (w tym z jego organizacją, przeprowadzeniem, wyłonieniem
laureatów i ich nagrodzeniem), w szczególności publikację imienia i nazwiska Uczestnika
Konkursu oraz uzyskanego przez niego wyniku na stronach internetowych Cechu pod
adresem

http://www.crr.pl,

Małopolskiej

Izby

Rzemiosła

i

Przedsiębiorczości

w Krakowie pod adresem: http://izba.krakow.pl oraz

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Małopolskiej

w

Izby

Rzemiosła

i

Przedsiębiorczości

Krakowie

pod

adresem:

http://szkola.izba.krakow.pl .
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach wyrażania zgody na
wykorzystanie ww. danych osobowych (w tym o dobrowolności ich podania), prawie do dostępu do
ww. danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia oraz że ich administratorem będzie Cech
Rzemiosł Różnych w Krakowie.
Zapoznałam/em się z treścią niniejszego oświadczenia, w pełni ją rozumiem i akceptuję.

…………………………………………………………..………
podpis pełnoletniego Uczestnika lub
przedstawiciela ustawowego Uczestnika

