ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH DLA OSÓB
PEŁNOLETNICH
Miejscowość ……………………………………………, dnia …………………… 20…..r.

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………,
zam. przy ul ……………………………………………..…………………………………………………………………………………..……….………………………………………,
urodzony dnia………………………………………………. r. w………………………………………………………….., legitymujący/a się dowodem
osobistym o serii numerze: ……………………………………….., PESEL: …………………………………………………………, niniejszy oświadczam, że
udzielam:
Polskiemu Związkowi Ju-Jitsu z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 6/204, 40-009 Katowice, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000176712 (dalej również: PZJJ);
nieodwołanej i nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie mojego wizerunku, utrwalonego na filmach lub zdjęciach będących w
posiadaniu PZJJ w oficjalnym stroju reprezentacji Polski w sporcie ju-jitsu na następujących polach eksploatacji:
1)
2)
3)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wizerunku - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy wizerunku, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunku utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony pod lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w materiałach reklamowych, a także
publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na stronie http://jujitsu.pl/oraz oficjalnych
profilach PZJJ w mediach społecznościowych.

Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Polski Związek Ju-Jitsu dla potrzeb związanych z wykorzystywaniem
wizerunku przez Polski Związek Ju-Jitsu
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego dóbr osobistych ani innych
praw oraz że niniejszą zgodę w jego imieniu udzielam nieodpłatnie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem powoływania do Kadry Narodowej oraz Reprezentacji Polskiego Związku JuJitsu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem wizerunku członka szerokiej kadry narodowej i sztabu szkoleniowego w
sporcie ju-jitsu w stroju reprezentacji kraju i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.

________________________
(Imię i nazwisko)
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