
….....…………………………, dnia ......................... 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki  

........................................................................... przez Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni 

(z siedzibą: 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 5/7) oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów 

(z siedzibą: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 26), zawartych w zgłoszeniu ucznia do  III Zawodów 

Komputerowych Uczniów klas I – III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem 

Wiceprezydenta Miasta Gdyni, 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 późn. zm.). Administratorem danych osobowych 

jest Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów 

z siedzibą w Gdyni. Podanie danych jest dobrowolne z prawem wglądu do nich i ich poprawienia.  

…………………………………………....................................  
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika zawodów 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udzielam Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni (z siedzibą: 81-368 Gdynia, 

ul. Świętojańska 5/7) oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów (z siedzibą: 81-364 Gdynia, 

ul. 10 Lutego 26) nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego 

syna/córki .................................................................................. wykonanych w trakcie udziału ucznia 

w III Zawodów Komputerowych Uczniów klas I – III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć/filmów na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów oraz publikacje w komunikatach zawodów, gazetach, 

czasopismach, folderach i stronach internetowych promujących zawody oraz informujących o nich. 

…………………………………………....................................  
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika zawodów 

 

Przedstawiciel ustawowy to osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem 
dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich 
dzieci. Czynności dokonane przez przedstawiciela wywołują bezpośrednie skutki dla reprezentowanego. 
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(patron medialny) 

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju 
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