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Miejscowość + data 

 

 

 

………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 

r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „IZONE-TRAINING 

CENTRE” – Robert Nowakowski, ul. Radzymińska 36/40 m. 8 ; 03-752 Warszawa (dalej również: 

„IZONE") moich danych osobowych (*danych mojego dziecka) przekazanych w formularzu 

zgłoszeniowym w celu kontaktu i prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji organizowanego szkolenia / 

warsztatów.  

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w szkoleniu / warsztatach. 

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

 

……………………………………………......................................................................... 

data i podpis (prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (*wizerunku mojego dziecka), przez  

„IZONE-TRAINING CENTRE” – Robert Nowakowski, ul. Radzymińska 36/40 m. 8 ;  

03-752 Warszawa (dalej również: „IZONE"). 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez „IZONE” mojego wizerunku (*wizerunku mojego dziecka) 

w tym na: obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie 

wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 

publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji działań 

„IZONE”, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na 

stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; w okresie nie określonym od 

podpisania niniejszej Zgody. 

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 

Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 

 

……………………………………………......................................................................... 

data i podpis (prawnego opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

* gdy w zajęciach uczestniczy dziecko 


