
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

(dotyczy osoby pełnoletniej) 
 

Ø Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Piasecznie w celach związanych z organizacją XXI FESTIWALU 
MAŁYCH FORM TEATRALNYCH „EFFKA” w dniach 22 i 23 maja 2021 roku, wyłonienia i ogłoszenia jego laureatów oraz opublikowania informacji 
o uczestnikach i laureatach festiwalu.  

Ø Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem festiwalu, w tym z Informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych, i akceptuję postanowienia tych 
dokumentów. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kulturalni.pl.  

Ø Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu. 
Ø Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo zarejestrowanych podczas www. festiwalu, na stronie internetowej 

Centrum Kultury w Piasecznie, w profilach Centrum Kultury w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz w innych mediach.  
Ø Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i dokumentowania działalności Centrum Kultury oraz 

promocji i dokumentowania ww. festiwalu.  
Ø Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo, do których stosuje się art. 81 ust. 2 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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