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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka*: 

 ______________________________________________________________________________________________________, 
(imię i nazwisko) 

w formie nagrania video oraz zdjęć wykonanych w czasie wycieczki/wyjazdu*. 
Zgoda obejmuje:  

- zwielokrotnianie, utrwalanie video oraz zdjęć, o których mowa powyżej, za pośrednictwem Internetu (w szczególności 

w kanałach społecznościach Szkółki Pływackiej Depka Karol Torcz, takich jak: Facebook, Instagram, Google+, YouTube, 

Twitter, Pinterest) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  

- zgoda udzielona ma charakter niewyłączny. 

Rozpowszechnianie zdjęć czy materiałów filmowych nastąpi poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.  

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału przez Szkółkę 

Pływacką Depka Karol Torcz z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonym w ramach nauki pływania lub zawodów.  

 

 

…………………………………………… 

/data, podpis/ 

ZGODY MARKETINGOWE 
 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz informacji handlowej  

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS). 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Szkółkę Pływacką Depka 

Karol Torcz w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. 

Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Szkółkę Pływacką Depka Karol Torcz następujące rodzaje 

Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam,  

że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości,  

że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  

przed jej wycofaniem. 

Podstawa prawna: 

- art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

- art. 4 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

- art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

 

 

…………………………………………… 

/data, podpis/ 

* niepotrzebne skreślić 

http://www.facebook.pl/spdepka

