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Zgoda na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) mojego dziecka: 

 

…………………………………………………………… 
    (imię i nazwisko dziecka) 

przez administratora danych tj. Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w 

Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 600-277-735, mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu dalej: (Stowarzyszenie) w tym: 

fotografowania, wykorzystywania i publikowania zdjęć z wydarzeń organizowanych w ramach świadczonych usług 

opiekuńczo-wychowawczych (np. konkursów, wycieczek organizowanych w czasie półkolonii): 

 

- na stronie internetowej (wyrażam / nie wyrażam*)    ………………………………………. 
    podpis 

 

- w serwisie Facebook (wyrażam/ nie wyrażam*)    ………………………………………. 
    podpis 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne i zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem  

(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku udzielam 

zezwolenia na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego  

w postaci zdjęć i filmów, wykonanych podczas półkolonii. Niniejsze zezwolenie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, 

obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem wskazanego powyżej medium. Wizerunek może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 

lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznane za nieetyczne. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również  

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Stowarzyszenia, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego 

dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

 

………………………………………………………………… 
       data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Informujemy, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 600-277-735, mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu dalej: (Stowarzyszenie) 

2) Dane osobowe(wizerunek) dziecka przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych administratora 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą. 

3) Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora tj. dostawca hostingu, firma IT 

świadcząca usługi utrzymania strony. Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Meta Platforms i jego partnerzy. Dane 

mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Meta Platforms Ireland Ltd. Informacje 

dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

4) Dziecka dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści dziecka danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne. 
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