ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana/y wyrażam/nie wyrażam* zgodę na bezpłatne nieograniczone czasowo przetwarzanie
moich danych osobowych i mojego dziecka w zakresie wizerunku, oraz imienia i nazwiska
………………………………………………….…………………………………….. [moje imię, nazwisko]
………………………………………………….…………………………[imię, nazwisko mojego dziecka]
na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnomarketingowej Stowarzyszenia prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej, facebooka,
materiałów reklamowych.
Wizerunek może wykorzystać Stowarzyszenie Harfa Dzieciom oraz podmioty przez Stowarzyszanie
upoważnione.
Wizerunek nie będzie wykorzystany w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, moralnością, w
sposób poniżający, szkalujący, naruszający godność lub dobre imię.
Oświadczam, iż jestem rodzicem lub opiekunem prawnym
...................................................................................
…………………….…….…………………………………………
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę lub opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Stowarzyszenie Harfa Dzieciom informuje, że:
• Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Harfa Dzieciom z siedzibą w Warszawie (02582), ul. Wiktorska 73,
• Podstawową przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/ Pana dziecka jest
Pani/ Pana dobrowolna zgoda,
• Pani/ Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/ Pana dziecka przetwarzane będą w celu określonym w
powyższej zgodzie, tj. w celu związanym z realizacją zadań Statutowych, i w niezbędnym do tego
zakresie,
• Ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dobrowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
• Pani/ Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przetwarzane do ewentualnego
odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w powyższej zgodzie, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego,
• Ma Pani/ Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych
Pani/ Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną
…………………………………………………………….…………………...……
Data i podpis

