
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE SING:ART
W związku z udziałem grupy przedszkolnej mojego dziecka w konkursie sing:art
Ogólnopolski Konkurs Anglojęzycznej Piosenki dla Przedszkoli organizowanym przez
szkołę językową speak:art z Warszawy wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
nagraniu video przedstawienia świątecznego w języku angielskim
przygotowywanego przez wychowawczynie i anglistki w przedszkolu. Nagranie
zostanie przesłane do Organizatora w formie elektronicznej i przedstawione jury.
Jeśli grupa mojego dziecka zostanie laureatem Konkursu, nagranie video lub jego
fragment mogą zostać zaprezentowane publicznie podczas Gali Rozdania Nagród,
która odbędzie się w relacji live na Facebooku pod adresem
https://www.facebook.com/szkolaspeakart w dniu 10.01.2021 o godz 18.00.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. udzielam nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystania zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania przez speak:art Sp. z o. o., ul. Podczaszyńskiego 23/8,
01-866 Warszawa, KRS 0000892233. Nagrania będą archiwizowane przez okres max. 1 roku
po zakończeniu Konkursu.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać wycofana poprzez wiadomość e-mail na
adres ada@speakart.pl. Wycofanie zgody przez przynajmniej jednego z rodziców lub
opiekunów prawnych dzieci występujących na nagraniu przed Galą Rozdania Nagród, tj.
10.01.2021 jest równoznaczne z dyskwalifikacją grupy.

Imię i nazwisko
dziecka

Nazwa i adres
przedszkola

Nazwa grupy

Imię i nazwisko rodzica

Data

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie inf. marketingowych mailem, w tym linka do Gali
Rozdania Nagród.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma speak:art Sp. z o. o., ul.
Podczaszyńskiego 23/8, 01-866 Warszawa, KRS 0000892233. Informacje o przetwarzaniu
danych na www.speakart.pl
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