
Oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Niniejszym oświadczam, że (proszę zaznaczyć „x”):

[ ] wyrażam zgodę

[ ] nie wyrażam zgody

na wykorzystanie przez Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, mojego

wizerunku/wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć utrwalonych podczas udziału w wydarzeniu:

InOIzabelin „Przedolimpijski trening z Łosiem Inocentym“, w celach promocyjnych, poprzez

publikację w portalu społecznościowym Facebook, administrowanym bezpośrednio przez Centrum

Kultury Izabelin. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, co

poskutkuje usunięciem zdjęć ze wszystkich miejsc, w których zostały opublikowane.

Data Podpis

             ……………………… ……………………………………

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080
Izabelin. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem nr tel.: 22 752 68 00, 512 239 634
lub adresu e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski,
iod@perfectinfo.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

● promowania działalności Administratora poprzez utrwalanie wizerunku uczestników wydarzenia
oraz publikowanie go na fanpage’u Centrum Kultury Izabelin, w portalu społecznościowym
Facebook, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

● umożliwienia uczestnikom udziału w wydarzeniu oraz wręczenia nagród, jako zadanie realizowane
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne,
prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do
otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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5. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia. Dane osobowe
zebrane w celu organizacji wydarzenia będą przetwarzane na czas jego organizacji lub do momentu
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała
uniemożliwieniem realizacji przez Administratora celów, o których mowa w pkt 3.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które
odbywa się na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

9. W związku z tym, że zdjęcia i nagrania z wizerunkiem uczestników wydarzenia mogą być zamieszczane na
fanpage’u Administratora znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook, informujemy, że,
serwery Facebook Ireland mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje na
temat przetwarzania danych przez Facebook Ireland znajdują się na stronie:
https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
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