
Załącznik 2 
do Zarządzenia Nr 18/2020 

Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu  

z 27. sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………  ………………… dnia ………..2020 r. 

Pieczęć / oznaczenie Administratora 

 

 

Wydarzenie: „Zawodowy MATRIX” 2 października 2020r.  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego Uczestnika  

dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku. 

 

 

Ja …………………………………………………………………..…… niniejszym 

oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię  

i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;  

2. wizerunku;  

przez Administratora - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, w celu realizacji 

zadań statutowych Administratora w związku z Quizem „Zawodowy MATRIX”; 

 

 

 

……………………………………………………..… 

Podpis 

 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, na 

potrzeby realizacji zadań statutowych Administratora, w tym w celach 

informacyjnych i promocji działalności. Wizerunek mojego dziecka może być 

użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  

i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe  



z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających w celach, o których wyżej mowa. Niniejsza 

zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie, w tym na stronach www.cwrkdiz.poznan.pl, portalu 

społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek mojego dziecka nie może być 

użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych; 

 

 

……………………………………………………..… 

 

Podpis 

 

4. zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Poznaniu, opublikowanej na stronie www.cwrkdiz.poznan.pl 

w zakładce „Dane osobowe” oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

a) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane, 

b) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

c) wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie moich danych do momentu 

jej wycofania. 

 

 

……………………………………………………..… 

Podpis 
 

 

 

http://www.cwrkdiz.poznan.pl/
http://www.cwrkdiz.poznan.pl/

