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ZGODA NA REJESTROWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………… w celach promocyjnych w związku z konkursem 

artystycznym pod hasłem „Mój czas wolny spędzany z rodziną”  który odbędzie się w dniach 

9 listopada do 30 listopada 2020 r.  

 

…………....……………………………. 

Data i podpis osoby, której dane dotyczą 

 

 

Powyższa zgoda upoważnia do rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku w celach 

promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach 

wewnętrznych prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych, to jest na stronie 

internetowej, a także w gazetce gminnej. 

 

Administrator Danych Osobowych może dokonywać zmian i modyfikacji (samodzielnie  

lub za pośrednictwem osób trzecich) niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku,  

a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania) oraz  

na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany  

i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Edycja dokonana na zasadach określonych 

w zdaniu poprzednim nie wymaga odrębnego zatwierdzania przez osobę, której dane dotyczą. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli 

stanowiącej załącznik do tego dokumentu. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZAŁĄCZNIK DO ZGODY NA REJESTROWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Michałowicach z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice przy Placu Józefa Piłsudskiego 1, 

zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, 

2) z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail, skierowaną 

na adres iod@michalowice.malopolska.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach promocyjnych w związku z konkursem 

artystycznym pod hasłem „Mój czas wolny z rodziną”.  

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda, w związku z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągniecia celów 

podanych w punkcie 3 lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w postaci wizerunku, 

6) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem, 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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