
Załącznik nr 4 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

……………………………. 

miejscowość, data 

……………………….…………………… 

imię i nazwisko uczestnika konkursu   

…………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika  konkursu  

…………………………………………… 

nazwa szkoły 

…………………………………………… 

adres szkoły 

…………………………………………… 

województwo / kraj 

 

Zgoda na transmisję online i upublicznienie wizerunku 

- Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski 

 

Administrator danych osobowych – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu  

przy ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań – w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

o Konkursie będzie wykonywał zdjęcia oraz relacje wideo z przebiegu Konkursu.  

Relacja wideo może być prowadzona online i upubliczniania na żywo. Usunięcie wizerunku, wypowiedzi 

i wywiadu poszczególnych osób w czasie transmisji na żywo jest technicznie niewykonalne. Wobec tego 

brak zgody na relację online z przyczyn organizacyjnych uniemożliwi udział w Konkursie. 

Wizerunek utrwalony na zdjęciach, a także wypowiedzi i wywiady utrwalone na nagraniach wideo będą 

publikowane we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie na: 

— stronie internetowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty http://ko.poznan.pl/, 

— oficjalnym profilu Kuratorium Oświaty w Poznaniu na Facebook, 

— oficjalnym profilu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na Facebook, 

— oficjalnym profilu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na Tweeter, 

— stronach internetowych i oficjalnych profilach Facebook, Tweeter instytucji współpracujących 

przy organizacji Konkursu. 

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, iż zamiarem przeprowadzenia relacji zdjęciowej i relacji 

wideo jest dokumentowanie i promocja samego Konkursu, a nie bezpośrednio publikacja wizerunku 

osób w nim uczestniczących. 
 

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na upublicznienie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

imienia i nazwiska uczestnika Konkursu, informacji o szkole, w której uczy się, jak również  

o uzyskanych wynikach, pracy konkursowej i wizerunku w związku z transmisją na żywo Ogólnopolskiego 

Konkursu Ignacy Jan Paderewski 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 

(wymagany, jeżeli uczestnik konkursu jest niepełnoletni) 

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty wizerunku uczestnika Konkursu, który został utrwalony na zdjęciach lub nagraniach 

wideo w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu, informacji o szkole,  

w której uczy się, jak również o uzyskanych wynikach i jego pracy konkursowej w związku z udziałem  

w Ogólnopolskim Konkursie Ignacy Jan Paderewski. 

………………………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 

………………………………………………………………… 
Podpis opiekuna prawnego 

(wymagany, jeżeli uczestnik konkursu jest niepełnoletni) 

 


