
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i pracy konkursowej (osoba małoletnia) 

1. Niniejszym,  na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (z późn. Zm.) o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko poniżej), będący przedstawicielem ustawowym 

małoletniego (imię i nazwisko poniżej) zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego oraz 

rozpowszechnianie pracy konkursowej (pod pracą konkursową może być publikowane imię i nazwisko uczestnika 

oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza) przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Długa 21, 34 – 400 Nowy Targ, na zasadach wskazanych poniżej. 

2. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje: 

a) pracę konkursową  

b) wizerunek małoletniego utrwalony w trakcie uroczystości wręczenia nagród  

w związku z udziałem w szkolnym konkursie plastyczno – fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych miasta 

Nowy Targ pt. „GÓRY, WODA i NATURA W MOIM MIEŚCIE”, niezależnie od formy utrwalenia i zostaje udzielona 

na okres 5 lat z tym, że wizerunek już rozpowszechniony w tym okresie nie musi być usuwany po jej zakończeniu. 

3. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: publikacja w prasie, na portalach internetowych i 

społecznościowych i na stronach internetowych MZWIK oraz wydruk w kalendarzu (tylko pracy konkursowej). 

4. Wizerunek oraz praca będą rozpowszechniane w materiałach, które w żaden sposób nie będą zawierały treści 

powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszały prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych. 

5. Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonych powyżej zgód w dowolnym momencie, jednakże wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 21, 34 – 

400 Nowy Targ. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. realizacji materiału promocyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.(RODO) (publikacja zdjęć w prasie, na portalach internetowych i społecznościowych i na stronach 

internetowych, MZWIK utrwalonych w trakcie uroczystości wręczenia nagród w konkursie) 

b. publikacji pracy konkursowej w kalendarzu oraz rozpowszechnianiu w innych formach, o których mowa w pkt. 7 powyżej na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 

c. oceny prac i publikacji wyników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(RODO) 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, o których mowa w punktach 3 i 7 powyżej. Dane osobowe zostaną również 

powierzone do przetwarzania realizatorom materiałów w celu wydruku i obróbki graficznej – firma Fabryka Reklamy ul. Konfederacji 

Tatrzańskiej 1a, 34-400 Nowy Targ 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 5 lat przy czym wizerunek / praca konkursowe już rozpowszechnione w tym okresie nie 

muszą być usuwane po jego zakończeniu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

7. Podanie danych osobowych (udzielenie zgody) jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia powyższych zgód może skutkować odmową 

wzięcia udziału w wydarzeniu. 

8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: poczta elektroniczna: iod@mzwik.nowytarg.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ  z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”. 

Imię i nazwisko małoletniego: 

 

……………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego: 

 

…………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data      Podpis przedstawiciela ustawowego 

……………………………………………………    ………………………………………………………… 


