ZGODA
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Białystok, data:……………………
Ja…...…………………………………………………ojciec/matka/opiekun mojego
dziecka/podopiecznego………………………………………………………………………,
oświadczam, że

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Pro Salute
mojego oraz mojego dziecka/podopiecznego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu filmowego/reportażowego, we wszelkich inicjatywach
związanych z promocją działań Stowarzyszenia i jego akcjach na rzecz dzieci
z dystrofią mięśniową, w tym promowanych przez Internet, prasę, telewizję,
stronę www Stowarzyszenia, wystawy, a także na umieszczanie wizerunku
w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie
zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
 Podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne
 Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mój i mojego dziecka będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania
Stowarzyszenia Pro Salute
 Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1
i 2 RODO* informuję, że: Administratorem powyższych danych osobowych
Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego jest Stowarzyszenie Pro
Salute - ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok; adres korespondencyjny: ul.
Mickiewicza 35/3, 15-213 Białystok, KRS 0000690380, NIP 5423280794,
Regon
368007416;
Administratorem
bezpieczeństwa
informacji
w Stowarzyszeniu (inspektor danych osobowych) jest Cecylia Łukaszuk –
członek Zarządu
 W niektórych sytuacjach Stowarzyszenie ma prawo przekazywać Państwa
i Państwa dziecka/podopiecznego dane, jeśli jest to konieczne do realizacji
celów Stowarzyszenia, innym odbiorcom - naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych lub podmiotom
przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych (fotograf,
operator filmowy, redaktorzy)
 Powyższe dane Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu
celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej,
będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi w Stowarzyszeniu przepisami archiwalnymi.
 Macie Państwo prawo zwrócić się do Stowarzyszenia z żądaniem dostępu do
danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych.
 Możecie Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
Stowarzyszenie Pro Salute Państwa lub dziecka danych osobowych do

organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

……………….......................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Podstawa prawna:
1. RODO - Rozporządzenie 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.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji
przetwarzania
danych
osobowych
oraz
warunków
technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
5. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24

