
  

 
 
.................................................................................. 
        (imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna) 
 

.......................................................................... 
        (adres/telefon/e-mail – do wyboru) 

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim                       
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. Nr 880) dobrowolnie wyrażam zgodę                           
na przetwarzanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (imię  
i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………….., w tym na 
nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęć z moim wizerunkiem/ mojego dziecka, bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania, w celu promocji Społecznego Ogniska Artystycznego - Lubuskiego 
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze.(LTM – SOA) na czas nieokreślony. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć przez Społeczne Ognisko 
Artystyczne - Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w Zielonej Górze. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, 
face book’u, Społecznego Ogniska Artystycznego  - Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych tj. folderach, gazetkach, kronikach, tablach i innych materiałach 
promocyjnych. 
Administratorem danych osobowych jest: Społeczne Ognisko Artystyczne - Lubuskie Towarzystwo Muzyczne 
 w Zielonej Górze, ul. I. Krasickiego 4, e-mail soa.ltm@interia.pl tel.+48 68 325 3501 reprezentowane przez 
Zarząd LTM (SOA). 
Jednocześnie mam świadomość, że: 

1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – 
RODO, 

2. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka, prawo ich sprostowania lub usunięcia 
oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO, 

3. mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi 
negatywnymi konsekwencjami, 

4. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu    
nie przysługuje, 

5. moje dane osobowe/mojego dziecka  nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)                         
jedynie w celach promocji projektów w ramach programów rządowych i UE na jej obszarze, 

6. dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane                   
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

7. istnieją odbiorcy, którym ujawniony może być mój wizerunek/ mojego dziecka tzn. mój wizerunek/mojego dziecka 
może być udostępniony dostawcom usług technicznych (serwer, na którym znajduje się strona internetowa SOA - 
LTM, drukarnia), kuratorium oświaty, organom administracji samorządowej i rządowej, podmiotom świadczącym 
usługi ( np. firma fotograficzna, poligraficzna  - pamiątkowe zdjęcia, plakaty, itp.), podmiotom serwisującym 
urządzenia administratora (np. monitoring), portalom społecznościowym, środkom masowego przekazu. Wizerunek 
mojego dziecka może być udostępniony również w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. 
policja, prokuratura, sąd), 

8. opiekunom prawnym dziecka jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu promocji Społecznego Ogniska 
Artystycznego -  Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze. 

10. moje dane osobowe/mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili .    

               Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 367, email: inspektor – acupiotrowicz.cuw@gmail.com 
 
 
……………………………………………..   ……………………………………………….                                              
           (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna) 

mailto:soa.ltm@interia.pl

