…………….…………………
(miejscowość i data)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 Rozporządzenia 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 (RODO) .

Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………..……………
zamieszkały/a:………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………….….……………
wyrażam zgodę na wykorzystanie i udostępnianie mojego wizerunku w postaci fotografii
przez Stowarzyszenie Sokolniki.Art w Sokolnikach Lesie.
Zgoda obejmuje w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, kompozycję,
wielokrotne powielanie fotografii cyfrową techniką zapisu komputerowego ( na płycie CD,
DVD) oraz przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive, na dysku komputerowym jak i
innych nośnikach oraz w sieci internetowej, a także archiwizację, publiczne udostępnianie,
jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za
pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW
(Internet) oraz w formie drukowanej.
Ponadto oświadczam, że zgodę wyrażam bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych.

………………………………………
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA–
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informuję, że:

1) Administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Stowarzyszenie

SOKOLNIKI.ART z siedzibą w Sokolnikach Lesie przy ul.Tadeusza Kościuszki 16,
zwane dalej Administratorem; Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia SOKOLNIKI.ART;
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W
(RODO);
4) posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

