Miejski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
ul. Szymanowskiego5, 62-510 Konin
tel./fax (63) 243 33 52

www.modn.konin.pl,

e-mail:

sekretariat@modn.konin.pl

_______________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
1. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek
mojego dziecka …………………………………………………………………………… przez
(imiona i nazwisko dziecka)

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela w Koninie 62-510 ul. Szymanowskiego 5, dla celów
związanych z organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/18.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
3. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć, w szczególności w drukowanych materiałach
promocyjnych oraz w internecie itp. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i/lub filmów z udziałem mojego dziecka, wykonanych
w związku z organizowanymi przez MODN w Koninie konkursami w roku szkolnym 2017/2018.
5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby
jak w oświadczeniu.
6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

………………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

