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Imię i nazwisko dziecka

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka  w materiałach  informacyjnych Mazowieckiej Akademii
Karate – zdjęcia/ filmy z zajęć, wycieczek, egzaminów, turniejów, uroczystości i innych wydarzeń

Mazowieckiej Akademii Karate.

Wyrażam zgodę na rejestrację i publikację wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i filmów z
zajęć,  wycieczek,  konkursów,  egzaminów,  turniejów,  uroczystości  i  innych  wydarzeń  Mazowieckiej
Akademii  Karate  poprzez  ich  umieszczenie  na  stronie  internetowej  www.karatewesola.pl  oraz  w
innych materiałach informacyjnych Mazowieckiej Akademii Karate (w tym na Facebook),

Wyrażam zgodę na rejestrację i  publikację wizerunku mojego dziecka w formie fotografii  z  zajęć,
wycieczek, konkursów, egzaminów, turniejów, uroczystości i innych wydarzeń Mazowieckiej Akademii
Karate poprzez ich przesyłanie do rodziców dzieci uczęszczających do Mazowieckiej Akademii Karate,
przez  Administratora  danych osobowych  –  Prezesa  Mazowieckiej  Akademii  Karate,  bez  prawa do
wynagrodzenia.  Zostałem poinformowany o prawie  żądania  od Administratora  dostępu do moich
danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka i otrzymania ich kopii, a także żądania ich
sprostowania (poprawienia). Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny. 
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(czytelny podpis - imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego

W  każdej  chwili  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/Pana  dziecka.  Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie to
może  być  wykonane  drogą  mailową  na  adres  karatewesola@wp.pl lub  drogą  pisemną  na  adres:
Warszawa, ul. Dworkowa 13A lok. 11. 

Odmowa zgody lub jej cofnięcie wpływa na realizację przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających
z prowadzenia przez Stowarzyszenie zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz wykonywania obowiązków
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych
osobowych  dziecka  w  postaci  wizerunku,  realizowanie  przez  Mazowiecką  Akademię  Karate
obowiązków  wynikających  z  prowadzenia  przez  Stowarzyszenie  zajęć  z  zakresu  kultury  fizycznej,
wykonywania  obowiązków  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  oraz  prowadzenia
dokumentacji Mazowieckiej Akademii Karate, wykonywania obowiązków wynikających z organizacji
przez Stowarzyszenie obozów wypoczynkowych oraz uczestnictwa w turniejach, nie będzie możliwe.

Administrator  danych  informuje,  iż  dane  osobowe  dziecka  w  postaci  utrwalonego  wizerunku  w
materiałach informacyjnych Mazowieckiej Akademii Karate będą przetwarzane do czasu, gdy Pan/Pani
cofnie zgodę na ich przetwarzanie, a w każdym razie, gdy cele ich przetwarzania zdezaktualizują się. 

Przekazane  dane  osobowe  na  podstawie  zgody  nie  podlegają  decyzji,  która  opiera  się  na
zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym profilowaniu, i  nie wywołuje wobec osoby, której dane
dotyczą skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.  
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