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

Miejsce, data oraz podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego danych osobowych 

Uczestnika obejmujących wizerunek w celu prowadzenia kronik oraz w celu prowadzenia działalności 

edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych Uczestnika, na które 

wyrażam zgodę, obejmuje utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, 

wykonywanych w czasie i w związku z udziałem Uczestnika w życiu harcerskim oraz na 

rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób: 

• zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techników, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 

• nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 

• publiczne udostępnianie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na 

portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych; 

• rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej; 

• publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy 

utrwalenia wizerunku na widok publiczny. 
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