Załącznik nr 3

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………….……………………… (imię i
nazwisko), zamieszkały/zamieszkała w …………..…………………………………………………,
……………………………………………………………..…………..,

wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie przez Fundację Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II zwaną Organizatorem,
danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….. (imię i
nazwisko) w postaci wizerunku na czas trwania umowy/nieokreślony*.
Zgoda

na

przetwarzanie

wizerunku

obejmuje:

tworzenie,

powielanie,

kadrowanie

oraz kompozycję wizerunku.
Jednocześnie

zezwalam

na

nieodpłatne

rozpowszechnianie

mojego

wizerunku

w

celach

rozliczeniowych oraz marketingowych związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością w
formach:


publikacji w internecie na stronie internetowej Fundacji oraz jej jednostek podległych
(www.regnum.bydgoszcz.pl, www.przedszkolnachatka.pl)



publikacji na funpage Fundacji i jej jednostek podległych (Dom Edukacyjno- Kulturalny
Regnum, Przedszkole Niepubliczne Przedszkolna Chatka)

Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu
osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie.
….........................................

Bydgoszcz, dnia .............................

podpis rodzica/prawnego opiekuna

*zaznaczyć właściwe
OŚWIADCZENIE
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II (zwana dalej
Fundacją). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem
finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane
przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach
identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane
przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w
którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione
pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych
w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”.
…………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

