Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Súhlas dotknutej osoby
s realizáciou a uverejnením fotografií mojej osoby a videozáznamov z kultúrneho podujatia ZKGZ, ktorého
sa zúčastním, a to na webovej stránke ZKGZ, verejnej sociálnej sieti Facebook, internetovej databáze
YouTube, určené na marketingové účely knižnice /propagáciu a informovanosť verejnosti o aktivitách
ZKGZ v Michalovciach/, a to na dobu určitú – 5 rokov. Písomný súhlas je možné kedykoľvek písomne
odvolať.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby:
www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá
osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné
prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.
Súhlas sa vzťahuje na kultúrne podujatie: ....................................................................................................
V ...................................., dňa ...............................

Podpis dotknutej osoby:
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