Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Ja, niżej podpisany/a .........................................................................................................
PESEL: ................................................................................................................................,
wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27,
62-200 Gniezno (dalej: WSCKZiU) do celów dokumentowania przebiegu wydarzeń
organizowanych przez WSCKZiU. Tym samym zgadzam się na umieszczanie zdjęcia z moim
wizerunkiem zarejestrowanego podczas ww. wydarzeń i dokumentującej jej przebieg na
stronach internetowych (w tym portalach społecznościowych) administrowanych przez
WSCKZiU.
Powyższa zgoda obejmuje dokonywanie niezbędnych przeróbek i zmian takich jak np.
kadrowanie, obróbka materiału w zakresie, w jakim będzie to uzasadnione celem
i sposobem prezentacji wizerunku.
Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani
żadnej innej formy gratyfikacji.
Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku również
w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. Zm.).
W związku z powyższym, iż wizerunek osoby stanowi dane osobowe i podlega ochronie
prawnej na gruncie aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, oświadczam, iż
zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
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Informacja o okolicznościach przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem wizerunku:

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno (dalej:
WSCKZiU)
Przetwarzanie danych osobowych odbywa na podstawie:
- art. 6, ust. 1, lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na
podstawie przepisów prawa, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego
wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego
systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do
innego administratora. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych* ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
którym obecnie na bazie obowiązujących przepisów prawa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych nie
wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie 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

……………….……………………….
Data, miejscowość i podpis

Strona 2 z 2

