
OŚWIADCZENIE 
uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika 

VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Polskiego „ŚLĄSKI DIAMENT 2022” 
 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU * 

1) Mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), niniejszym oświadczam, 
iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone czasowo opublikowanie mojego 
wizerunku w związku z moim udziałem w wydarzeniu: VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCÓW 
POLSKICH „ŚLĄSKI DIAMENT 2022” 

2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
nr 119 poz. 1, z późn. sprost.), zwanym: RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie mojego wizerunku w związku z moim udziałem w wydarzeniu: VIII 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH „ŚLĄSKI DIAMENT 2022”, realizowanego 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, 
będącego administratorem danych osobowych. 

 

………………………………………………. 

(data i podpis uczestnika) 

* Dotyczy pełnoletnich uczestników 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU ** 

1) Mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), niniejszym oświadczam, 
iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone czasowo opublikowanie wizerunku 
mojego dziecka/podopiecznego w związku z jego udziałem w wydarzeniu: VIII OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH „ŚLĄSKI DIAMENT 2022”; 

2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
nr 119 poz. 1, z późn. sprost.), zwanym: RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka/podopiecznego  

………………………………………………… (imię i nazwisko) w zakresie wizerunku  
w związku z jego udziałem w wydarzeniu: VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH 
„ŚLĄSKI DIAMENT 2022”, realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą 
przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, będącego administratorem danych osobowych. 

 

………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

** Dotyczy niepełnoletnich uczestników 

 

Udział w turnieju oznacza akceptację warunków związanych z ich organizacją 


