Informacja dotycząca rozpowszechniania wizerunku uczestników
I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka1
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zezwolenie
na wykorzystanie wizerunku dziecka ………………….…………………………………………………………….2, którego jestem
rodzicem/opiekunem3 prawnym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Wypełnia osoba pełnoletnia4
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam zezwolenie na
wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
Niniejsza zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka”:
•
jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
•
obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych
WOAK oraz na portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto, w celu promocji I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
im. Stanisława Jopka”.
Wizerunek 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.
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950
Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek będą przetwarzane w celu promocji kultury i działalności Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Białymstoku oraz w celu umożliwienia zrealizowania relacji z w/w wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek uczestników oraz imię i nazwisko
laureta I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka będą publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na portalach
społecznościowych, na których WOAK posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP WOAK.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów praw, prawo: żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak publikacji
wizerunku oraz imienia i nazwiska laureata w relacjach z w/w wydarzenia na stronach internetowych WOAK oraz na portalach
społecznościowych, na których WOAK posiada konto.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
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