
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE

1. Ja  niżej  podpisany,  niniejszym  udzielam  zgody  Miejskiemu  Domu  Kultury  w  Świebodzicach  na  dysponowanie
materiałami z moim udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystywania zdjęć, na których utrwalony
jest mój wizerunek.

2. Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalenie  i  powielanie  wskazanych  materiałów  za  pośrednictwem  dowolnego
medium, w ramach projektu „74 na 740” w celach  promocji  i organizacji projektu, w tym: wystawy, wydawnictwa,
strony internetowej.

3. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć
z  wizerunkiem,  także  przypadku  wykorzystania  ich  w celu  łączenia  z  innymi  obrazami  za  pośrednictwem  technik
cyfrowych.

4. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych. 

WYRAŻAM ZGODĘ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO (proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

…………………...………………                                                                    …………………...………………
                              data  i miejscowość                                                                                                              czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA 
WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIA

Administratorem  danych  osobowych  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka jest  Miejski  Dom  Kultury  w  Świebodzicach  ul.
Wolności 13.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
(RODO), informuję że:

1) Dane osobowe Pani/Pana będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału w projekcie „74 na 740”.

2)  Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  niezbędne  w  związku  z  udziałem w projekcie  „74  na  740”.  Jest
Pan/Pani  zobowiązany/a do ich podania,  a konsekwencją  niepodania  danych osobowych będzie niemożność udziału w
projekcie.

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  odbiorców  znajdujących  się  w  państwach  poza  Europejskim
Obszarem Gospodarczym.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania  projektu „74 na 740”, a także po jego zakończeniu
do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  w  tym  celu  zawiadomi  Pani/Pan
Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: i  mpresariat@mdk.swiebodzice.pl  , tel. 746669570

7)  Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8)  Zgodnie  z  obowiązującym prawem  Pani/Pana  dane  możemy  przekazywać  podmiotom  przetwarzającym je  na nasze
zlecenie,  np.  podwykonawcom  naszych  usług  oraz  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

…………………...………………                                                                    …………………...………………
                             data  i miejscowość                                                                                                               czytelny podpis 

mailto:impresariat@mdk.swiebodzice.pl
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Część nieobligatoryjna.

W przypadku wykorzystaniu zdjęcia w projekcie „74 na 740”, 
proszę o umieszczenie w notatce profilowej następującej treści (za treść odpowiedzialność ponosi autor):

Imię i Nazwisko (ew. pseudonim): .....................................................................................................................................................................

Dowolna treść, przesłanie, wypowiedź: …...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................


