
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU                                                
I DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 
mojego i/lub mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Polski Związek 
Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach 
(zwanego dalej „Centrum”), na potrzeby realizacji i promocji Centrum, a w szczególności operacji „Realizacja 
polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii                              
w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku m.in. na stronach internetowych www, portalach 
społecznościowych w tym na portalu facebook, w powstałych publikacjach, reportażach, programach i audycjach 
telewizyjnych, prasie, na wystawach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji 
informacji w kontekście realizacji programów/zadań oraz celów Statutowych Centrum. Jednocześnie oświadczam, 
że rozpowszechnianie wizerunku w powyższy sposób nie narusza moich dóbr osobistych i/lub mojego dziecka.  
 
Niniejsza zgoda:  

1) nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialne; 

2) jest dobrowolna; 

3) dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem, wykonanych podczas działań związanych                 
z realizacją operacji; 

4) dotyczy zdjęć/obrazów graficznych  z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją 
celów Statutowych Centrum i zamieszczanych w prasie, wystawach, reportażach  (np.  napisanie 
relacji/informacji prasowych), w mediach drukowanych i mobilnych, na stronach internetowych (stworzenie 
galerii zdjęć), w telewizji, w radiu;  

5) dotyczy umieszczenia na drukowanych materiałach reklamowych,  w szczególności takich jak ulotki, foldery, 
karty uczestnictwa w projektach, a także na innych nośnikach reklamy, w tym rollup-y, banery, plakaty, 
informacje na środkach transportu; 

6) wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania                            
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych, poniżających 
lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum.  

2) dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami1 - 

przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.  

3) podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych w danym celu w dowolnym momencie,                     

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

cofnięciem. 

5) mam prawo żądania od Centrum dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                            

lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych; 

6) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 
 i przyszłych) względem Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla 
Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.  
 
 
Miejscowość: Rudołtowice, ……..…………………..                  ……………………….……………………….……                                              

                                                                                                                      (czytelny podpis) 

 

                                                           
1 w tym: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 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 oraz art. 81 
ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 880 z ze zm.); 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


