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1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXX Bałuckich Spotkań  Recytatorów oraz 
Kartą Zgłoszenia i akceptuję ich treść. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego 
w przesłanych materiałach filmowych. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie 
w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach 
internetowych: www.bok.lodz.pl I https://www.fkm.bok.lodz.pl/ oraz profilu 
facebookowym ośrodka. 

3. Oświadczam, że udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, 
nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworu zgłoszonego do udziału w 
Konkursie, na następujących polach eksploatacji :  
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 
b) rozpowszechnianie egzemplarzy na wszelkich nośnikach we wszelkich kanałach 
dystrybucji, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera, 
d) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, 
w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej, 
- w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz do celów metodycznych, 
promocyjnych i reklamowych mieszczących się w działalności statutowej Organizatora. W 
szczególności wyrażam zgodę na rejestrację utworu oraz jej udostępnianie na stronach : 
www.bok.lodz.pl, www.fkm.bok.lodz.pl, w mediach społecznościowych i mediach łódzkich. 
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Podpis rodzica uczestnika  
 
 
 

KLAUZULA ZGODY 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (tj. imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon, mail) i mojego dziecka …imię i nazwisko… (tj. : imię, nazwisko, wiek i adres 

zamieszkania) przez Administratora danych, którym jest Bałucki Ośrodek Kultury z siedzibą w Łodzi, 

ul. Limanowskiego 166 w celu ich wykorzystania w XXX Bałuckich Spotkaniach Recytatorów 

organizowanych przez Bałucki Ośrodek Kultury Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, w 

tym według zasad przewidzianych w Regulaminie tego Konkursu. Wyrażam zgodę na możliwość 

wykorzystania wskazanych powyżej danych w materiałach promujących Konkurs i Bałucki Ośrodek 

Kultury przez okres 20 lat. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią znajdującej się na stronie internetowej 

www.bok.lodz.pl klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, a także 

prawie do cofnięcia zgody. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, że klauzula ta 

zostanie mi przesłana na mój wniosek drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail. 
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