Poznań, 11.11.2021

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Działając w imieniu własnym oraz pozostającego pod moją opieką małoletniego dziecka

……………………………………………………………., niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a)
Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka w formie relacji zdjęciowej oraz video przez KKS Lech
Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych i promocyjnych poprzez publikowanie
wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Klubu oraz na łamach portali społecznościowych.
Celem wykonania tego oświadczenia wyrażam także zgodę na dokonanie przez KKS Lech
Poznań S.A. zmian i modyfikacji
utrwalonej formy wizerunku,
niezbędnych do jego
rozpowszechniania, a polegających w szczególności na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana
kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu w inne utwory, z
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku. Zmiany i
modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego
zatwierdzania przez moją osobę.
Zostałam/em poinformowana/y o tym, że dane te udostępniam dobrowolnie, jak również o
przysługujących mi prawach zgodnie z art. 12-23 Rozporządzenia Ogólnego odpowiednio
stosowanymi, a w szczególności o prawie dostępu do tych danych osobowych ich usunięcia,
ograniczenia, przenoszenia, cofnięcia tej zgody, wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Mam też
świadomość, że administratorem ww. danych osobowych jest KKS Lech Poznań S.A zgodnie z klauzulą
informacyjną.
Udzielenie każdej ww. zgody następuje nieodpłatnie.
Niniejsza zgoda traci ważność z chwilą jej wycofania, co jednak nie wpływa na okres przed jej
wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z KKS Lech Poznań S.A.
Czytelny podpis rodzica

…………………………………..

Poznań, 11.11.2021

ZGODA NA UDZIAŁ W TRENINGU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna ................................................
(imię i nazwisko dziecka) w treningu z trenerami przygotowania fizycznego Lecha Poznań w
dniu 11.11.2021.
Jednocześnie oświadczam, że moja córka/mój syn nie posiada żadnych dysfunkcji
zdrowotnych dyskwalifikujących ją/go do udziału w treningu mając pełną świadomość, iż
udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Oświadczam też, że mój syn bierze udział w treningu na moją odpowiedzialność.
Oświadczam również, że nie stwierdzono u mojej córki/mojego syna, że jest zarażona/y
wirusem SARS-CoV-2, nie występują u niej/niego objawy wskazujące na obecność wirusa
SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Zostałem poinformowany o przyjętych procedurach bezpieczeństwa na terenie stadionu,
zapoznałem z nimi moją córkę/mojego syna, która/który zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

Czytelny podpis rodzica

………………………………………….

