ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja, niżej podpisana/y……………………………………,
dowodem osobistym nr…………………………………….

legitymujący/a

się

wyrażam
zgodę
na
wykorzystanie
wizerunku
mojego
dziecka
……………………………………………….. przez firmę Mtc Jolanta Korytko z
siedzibą
w Nysie (48-300) przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1/2 i prowadzącą
niepubliczny żłobek „Groszek”, do celów dokumentowania przebiegu oraz
promocji organizowanych zajęć oraz innych wydarzeń o tematyce związanej
z działalnością żłobka.
Tym samym zgadzam się, aby zdjęcia wykonywane podczas ww. wydarzeń,
zawierające wizerunek mojego dziecka były upubliczniane w celach jak
opisane powyżej, na stronach internetowych administrowanych przez firmę
Mtc
Jolanta
Korytko
takich
jak:
www.groszek.nysa.pl,
www.facebook.com/zlobekgroszeknysa,
jak
również
w
pozostałych
materiałach promocyjnych (folderach, ulotkach, newsletterach promujących
działalność żłobka) dystrybuowanych przez Mtc Jolanta Korytko.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami,
na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi
dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie
w materiałach służących promocji działalności Mtc Jolanta Korytko, o
których mowa powyżej.
Wizerunek mojego dziecka może być wykorzystywany zgodnie z określonymi
powyżej zasadami do czasu cofnięcia mojej zgody.
Powyższe zezwolenie na wykorzystanie wizerunku obejmuje także
dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np. kadrowanie,
obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem i
sposobem prezentacji wizerunku.
Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/a się zapłaty
wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji.
……………….……………………….
Data, miejscowość i czytelny podpis
Oświadczam, że zostałam poinformowany/a, iż mam prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

……………….……………………….
Data, miejscowość i czytelny podpis
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z publikacją
wizerunku

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mtc Jolanta Korytko z siedzibą
w Nysie (48-300) przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1/2, (e-mail: zlobek@groszek.nysa.pl).
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu publikacji wizerunku na podstawie
wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać dane osobowe dostawcom usług w zakresie hostingu poczty
elektronicznej i strony internetowej świadczącym dla nas usługi.
CZAS PRZETWARZANIA:
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:



prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,



prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,



prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,



Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (w celu wycofania zgody prosimy o kontakt z Administratorem, którego
dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej- zgodę można wycofać także
drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres: zlobekgroszek.nysa.pl



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.

* Mowa o: Rozporządzeniu 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

