
  

                                     TARNOWSKI FESTIWAL FRYZJERSKI  

 

Załącznik nr 1  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Izbę Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32, 33-100 TARNÓW – zwaną dalej „Organizatorem Tarnowskiego 
Festiwalu Fryzjerskiego” danych osobowych obejmujących dane imię i nazwisko w celu umożliwienia 
organizacji i mojego udziału w „Tarnowskim Festiwalu Fryzjerskim”, a także w celu opracowania 
sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych  
z konkursem, w tym umieszczania danych osobowych na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, na profilach internetowych Izby(np. Facebook), 
w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych  
i promocyjnych przekazywanych przez Organizatora Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego innym 
osobom.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Izbę Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32, 33-100 TARNÓW – zwaną dalej „Organizatorem” Tarnowskiego 
Festiwalu Fryzjerskiego danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności na 
zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w „Tarnowskim 
Festiwalu Fryzjerskim”  organizowanym przez Izbę Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych 
związanych z konkursem, w tym umieszczania wizerunku na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, na profilach internetowych Izby (np. Facebook), 
w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych  
i promocyjnych przekazywanych przez „Organizatora” Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego innym 
osobom.  
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz zapisów filmowych 
wykonywanych w ramach I Tarnowskiego Festiwalu Fryzjerskiego w 2022 r. – za pośrednictwem 
dowolnego medium w szczególności publikacje w gazetach, folderach, publikacjach elektronicznych, 
stronach www, wystawach, konkursach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-
informacyjnych, transmisjach telewizyjnych etc.  
Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania materiałów z moim wizerunkiem, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu, także w 
przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.  
Oświadczam, że w całości przeczytałam/łem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli Informacyjnej Izby Rzemieślniczej w Tarnowie 

zamieszczonej na stronie https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/ 

 
 

 Czytelny podpis Zawodnika/czi ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ………………………………………………………………………………. 
(w przypadku zawodnika w wieku poniżej 18 roku życia)  

 

 

 Miejscowość, data ……………………………………………………………………… 

https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/

