
    
 

  

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Olimpiady Statystycznej  

 
Oświadczenie członka Komisji Szkolnej  Olimpiady Statystycznej 

 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Olimpiady Statystycznej. 

 

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

(data)   (podpis członka Komisji Szkolnej) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu mojego oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań 
(video, głosowych) z wizerunkiem i głosem moim bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań (video, głosowych), w tym za pośrednictwem dowolnego 
medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym  w szczególności w celu promocji 
Olimpiady Statystycznej i popularyzacji statystyki publicznej. Nieodpłatna zgoda, o której mowa powyżej odnosi 
się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na 
następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, na nagraniach (video, głosowych), 
b) wprowadzania do obrotu,   
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii 

komórkowej,   
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),   
e) publicznego odtwarzania,   
f) wystawiania,   
g) wyświetlania,  
h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 

nadawania za pośrednictwem satelity.  
Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania wizerunku stosownym obróbkom koniecznym w zakresie 
niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji,  
w odniesieniu do każdego etapu Olimpiady Statystycznej.  
Dla potrzeb Olimpiady Statystycznej wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe mogą być cięte, montowane, 

Imię i nazwisko członka Komisji Szkolnej 
 

 

Adres e-mail  

Telefon  

Szkoła  

 

……………………………………………………………………………. 

 

w ……………………………………………………………………….. 

 

 

 



    
 

  

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Olimpiady Statystycznych oraz w celach 
informacyjnych, promocji i reklamy Olimpiady Statystycznej – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
W szczególności zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań (video, głosowych) w ramach publikacji 
realizowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych i materiałach promocyjnych Organizatorów Olimpiady Statystycznej. 
Powyższa zgoda udzielona zostaje w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (RODO). 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez przesłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody za pośrednictwem aplikacji Olimpiada Statystyczna 
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

(data)   (podpis członka Komisji Szkolnej) 


