
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
Ja, ................................................................……........................................(imię i nazwisko), działając 

w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy 

…………………………….…………...…...............…….................(imię i nazwisko dziecka),  
1) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego oraz dziecka zarejestrowanego 

podczas warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów 
„Blisko Ludzi”, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 
rozpowszechnianie oraz publikowanie :  

 na stronie internetowej www.bliskoludzi.org.pl 

• w  portalach  społecznościowych  zarządzanych Stowarzyszenie (Facebook); 

• tablicach informacyjnych; 

• w mediach  
w celu informacji i promocji działań podjętych przez Stowarzyszenie.  

 

2) Oświadczam,  że  wykorzystanie  wizerunku  zgodnie  z  niniejszą  zgodą  nie  narusza  dóbr  
osobistych ani innych praw. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą  
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim i dziecka wizerunkiem 
oraz publikowania nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrań wokalnych, instrumentalnych. 

 

3) Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

 
4) Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko Ludzi”  może przenieść na inne 

podmioty prawo do korzystania z wizerunku, pod warunkiem, że wizerunek ten będzie 
wykorzystywany wyłącznie w celach statutowych działań Stowarzyszenia z wyłączeniem 
celów komercyjnych. 

 

5) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 
 

✓ Administratorem Danych Osobowych jest  Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko Ludzi”  reprezentowane przez Prezesa;
 

 
✓ Pani /Pana dane osobowe oraz dziecka przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa;
 

 

✓ Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych 
wskazanych powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony  
w odrębnych przepisach;

 
 

✓ Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 

✓ Podanie danych osobowych jest dobrowolne;  

✓ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

✓ Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych 
Osobowych.

 

 
 
 

 
…………………………………. 

 
 
 

 
…………………………………………………. 

 
Miejscowość, data 

 
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

http://www.bliskoludzi.org.pl/

