ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niżej podpisany/a ……………………………………. zamieszkały/a w ………………..
przy ul. …………………………. niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Goethe-Institut, z siedzibą
w Warszawie, ul. Chmielna 13 A (GOETHE-INSTITUT), zawartych w zgłoszeniu
szkoły (nazwa szkoły) …………………………………… do konkursu NIEMIECKI
MA KLASĘ / DEUTSCH HAT KLASSE odbywającego się w ramach projektu
Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse, mającego na celu promowanie języka
niemieckiego, współudziału uczniów w życiu szkoły oraz stworzenia atmosfery i
warunków w klasie sprzyjających nauce języka obcego dla potrzeb ww. projektu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Goethe-Institut z siedzibą w
Warszawie, ul. Chmielna 13 A, i informuje, że służy Państwu prawo wglądu i
poprawiania zgromadzonych danych osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne.
3. Wykorzystywanie mojego wizerunku, w szczególności utrwalonego za pomocą
takich środków jak fotografie lub utrwalonego audiowizualnie, przez (nazwa
szkoły) ………………………….............................................. oraz GOETHEINSTITUT w ramach uczestnictwa w konkursie NIEMIECKI MA KLASĘ /
DEUTSCH HAT KLASSE.
4. Wykorzystanie przez (nazwa szkoły) ….............................................. oraz GOETHEINSTITUT lub przez inne osoby na zlecenie GOETHE-INSTITUT mojego
wizerunku (w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,
oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami
i metodami oraz publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych
osób utrwalonymi w ramach realizacji warsztatów, w materiałach służących
popularyzacji działań w zakresie edukacji), poprzez rozpowszechnianie
wizerunku w szczególności w:
a) mediach elektronicznych, na stronach internetowych;
b) prasie, rożnego rodzaju publikacjach w tym publikacjach GOETHEINSTITUT;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach i tym podobnych;
5. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
6. GOETHE-INSTITUT może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania
z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji
działań w zakresie edukacji.
7. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
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