..........................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

....................................................................
(miejscowość, data)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
podczas realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku
szkolnym 2018/2019, którego głównym organizorem jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z siedzibą
w Katowicach, ul. Klimczoka 9 oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć (prosimy
zaznaczyć wybrane pole [ ] znakiem X - brak w danej pozycji zaznaczenia pola [ ] TAK lub [ ] NIE jest
jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody):
[ ] TAK

[ ] NIE – na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów projektu

[ ] TAK

[ ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (fanpage organizatorów i współorganizatorów
projektu)

[ ] TAK

[ ] NIE – w dokumentacji konkursowej organizatorów i współorganizatorów projektu

w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych organizatorów i współorganizatorów projektu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Stowarzyszenie Wielka Liga
z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9 informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wielka Liga z siedzibą w Katowicach,
ul. Klimczoka 9.
2. Wizerunek przetwarzany będzie w celu realizacji projektu tj. w celach informacyjno-promocyjnych
i dokumentacyjnych projektu.
3. Wyżej wymienione dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. współorganizatorom projektu.
4. Dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji związanych z niepodaniem
danych osobowych.
10. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych.
11. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostaną zebrane.

........................................……………………………………………….
(data i czytelny podpis)

