
Załącznik 2 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

•Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………………….………..…… 
(imię i nazwisko)  
w Akademickim Festiwalu Nauki organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z 
promocji wydarzenia ,zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 922 z 
późn. zm.). 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, zgodnie z art. 81ust. 1 
ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
nr 90 poz. 631 z póz. zm). 

• Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika 
Festiwalu Nauki w publikacji na stronie internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu i 
portalu społecznościowym FB. 

• Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

……………………………………….      ………………………………………………. 
miejscowość, data        podpis osoby upoważnionej 
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