Oświadczenie – zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Ja niżej podpisany/na …………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, iż udzielam Fundacji
Strefa Innowacji z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Przy Forcie 12/39 (dalej „Fundacja”) zgody na
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia i/lub nagrania video, do celów
dokumentowania i promocji projektu „Młodzi Sprawni Językowo”.
Moja zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez kanały komunikacji
internetowej w postaci zdjęcia i/lub nagrania video opatrzonego moim imieniem i nazwiskiem oraz moją
wypowiedzią.
Zgoda obejmuje publiczne rozpowszechnianie i wyświetlanie na stronach internetowych Fundacji pod adresem
www.strefai.org.pl i www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl.
Mam świadomość, że zdjęcie i/lub nagranie video mogą być zwielokrotnione dowolną techniką, cięte,
poddawane obróbce, kompozycji, w tym mogą zostać opatrzone komentarzem, moją wypowiedzią oraz moim
imieniem i nazwiskiem bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
Jestem świadomy/-a, że wyrażenie powyższej zgody nie wiąże się z koniecznością wypłaty mi wynagrodzenia z
tytułu jej wyrażenia.

Wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu opatrzonego datą.

…………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis)

Informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych (w tym wizerunku) jest Fundacja Strefa Innowacji z
siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Przy Forcie 12/39 („Fundacja”).
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach dokumentowania i promocji projektu „Młodzi Sprawni
Językowo” na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Ponadto dane podane w niniejszym
oświadczeniu będziemy przetwarzać w celu realizacji wyrażonej zgody oraz w celach dowodowych
związanych ze złożeniem niniejszego oświadczenia.
3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w celu świadczenia
usług hostingu strony internetowej, administrowania stroną internetową lub obróbką graficzną
zdjęcia/filmu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres funkcjonowania naszej strony internetowej lub
do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Po tym momencie dane osobowe będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń w celu dokumentowania faktu cofnięcia przez Ciebie zgody na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest obrona przed ewentualnymi
roszczeniami.
6. Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec
przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
9. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakiej jej
udzieliłeś/-łaś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
10. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy
prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Fundacją.

