
1  wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału IV Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty 

Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2021. 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych 

 oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

 

Ja, niżej podpisana/y jako rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę1 na udział mojego dziecka w IV Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i 

Burmistrza Strzyżowa - SINGLE 2021, organizowanego przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie oraz 

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Tym samym oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

udział w zawodach.  

……………..…………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (odpowiednie skreślić) w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek mojego dziecka (wraz z imieniem, nazwiskiem) w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych 

przygotowywanych i podejmowanych przez Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie w swojej działalności, 

poprzez upublicznianie danych i wizerunku mojego dziecka w mediach elektronicznych (w szczególności na stronie 

internetowej www.cstr.pl, portalu Facebook), w prasie i telewizji podczas organizacji imprez kulturalnych, zawodów 

sportowych, a także w broszurach, ulotkach, gazetkach i raportach i  w akcjach promujących CSTiR. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z udziałem mojego dziecka nie naruszają jego dóbr osobistych. 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. Przyjmuję 

do wiadomości, że wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, a wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dyrektor CSTIR informuje, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie 

wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy 

publiczna impreza. Przyjmujemy zatem, że jeżeli przetwarzanie wizerunku będzie mieściło się w ramach ww. artykułu -  

zgoda uwidocznionych na nich osób tj. rodzica/opiekuna prawnego czy też innych osób nie jest konieczna. 

 

……………..…………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.cstr.pl/

