
 
 

 
 

Drzwi Otwarte WNH 
19.03.2019. 

 
Uprzejmie informujemy, że: 

 Podczas wydarzeń, które odbywać się będą 19.03.2019r. w ramach Drzwi 
Otwartych WNH fotograf będzie robił pamiątkowe zdjęcia, które udostępnione 
zostaną na stronach internetowych Wydziału i Uniwersytetu. Prosimy 
wszystkich uczestników o wypełnienie i dostarczenie dostępnych na odwrocie 
zgód na fotografowanie i publikację zdjęć. 

 Dostępny na odwrocie, wypełniony formularz zgody na fotografowanie 
Państwa podczas wydarzenia należy wymienić po przybyciu na nalepkę z logo 
Wydziału w punkcie informacyjnym. Naklejka na odzieży  zasygnalizuje 
fotografowi,  które osoby udzieliły zgody (brak nalepki=brak zgody) 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
(zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych  - RODO,  

wchodzącym w życie 25.05.2018 r.) 
 

 Ja, niżej podpisana/ny ……………………………………………………………… 
(data   urodzenia: …….………………………..) zgadzam się na publikację mojego 
wizerunku/wizerunku mojego dziecka…………………………………………………. 
w materiałach informacyjno-promocyjnych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

………………………………………………………………………. 
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