
Imię i nazwisko:…………………………………………….      Data:……………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………….. oświadczam, że 
wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz 
wizerunku mojego dziecka …………………………………….. poprzez publikację zdjęć oraz 
materiału tekstowego i wideo mojej historii choroby wideo przez Fundację Akademia 
Boreliozy (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Kotowiecku (63-460, ul. Kaliska 22), 
identyfikującą się numerami: NIP: 6222820942, REGON: 381868980 i KRS: 0000757746 na 
potrzeby realizacji i promocji działalność spółki oraz pomocy innym chorym na boreliozę oraz 
choroby odkleszczowe na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem 
wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji (np. facebook).  
 
Oświadczam, że:  

• zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych, 

• zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, 

• zgoda dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem/udziałem 
mojego dziecka. 

 
Wyrażam zgodę, aby wizerunek był użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 

Oświadczam ponadto, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym równie ż o 
wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Fundacji z tytułu wykorzystania mojego 
wizerunku /mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/a …………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych moich  w zakresie 

• imienia,  

• nazwiska, 

• imienia mojego dziecka,  

• nazwiska mojego dziecka, 
na potrzeby realizacji i promocji działalności Fundacji oraz pomocy innym chorym na 
boreliozę oraz choroby odkleszczowe. Wykorzystanie może nastąpić w zdjęciach z realizacji 
projektu i filmie stworzonym w ramach promocji  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Akademia Boreliozy z 
siedzibą w Kotowiecku (63-460, ul. Kaliska 22), identyfikujące się numerami: NIP: 
6222820942, REGON: 381868980 i KRS: 0000757746.  
Tel.: 795 765 798 
Email: kontakt@fundacjaakademiaboreliozy.pl 

https://www.nck.pl/upload/2018/06/zalacznik-nr-2-zgoda-rodzicow.pdf#page=1
https://www.nck.pl/upload/2018/06/zalacznik-nr-2-zgoda-rodzicow.pdf#page=1
https://www.nck.pl/upload/2018/06/zalacznik-nr-2-zgoda-rodzicow.pdf#page=2
https://www.nck.pl/upload/2018/06/zalacznik-nr-2-zgoda-rodzicow.pdf#page=2


2) Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych jednak we wszelkich sprawach 
związanych z danymi osobowymi proszę o kontakt pod adresem email 
kontakt@fundacjaakademiaboreliozy.pl lub tel.: 795 765 798. 
3) Jeżeli udzielają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka w 
celach promocji tj. na potrzeby marketingowe i wykorzystywanie wizerunku Państwa i 
dziecka informujemy, że zgoda ta może być zawsze cofnięta i wywiera skutek od dnia 
zgłoszenia wycofania zgody. Celami marketingowymi Administratora są przede wszystkim 
działania promocyjne, reklamowe, sprawozdawcze Administratora. Nie przekazujemy 
Państwa danych, także w celach marketingowych, innym podmiotom nie związanym z 
realizacją naszych działań. Wyrażając zgodę na utrwalanie i przetwarzania wizerunku 
Państwa dziecka zaznaczamy, że dotyczy to utrwalania za pomocą zdjęć, filmów, nagrań, 
rysunków wydarzeń podczas realizacji zadania. Zdjęcia, film są naszymi materiałami 
reklamowymi i dokumentującymi działalność Administratora. Nigdy nie przekazujemy 
Państwa i Państwa dziecka wizerunku podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją 
naszych usług. Nie odsprzedajemy zdjęć i filmów. Są one wyłącznie wykorzystywane przez 
Administratora. Dane osobowe uzyskane przez Administratora w ramach realizacji Zadania 
będą przetwarzane do dnia wykonania Umowy, i przez dalszy czas niezbędny to znaczy w 
zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, i okres ten będzie obliczany w oparciu o: 
1) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez 
określony czas, 2) okres przez jaki są świadczone usługi, 3) okres, który jest niezbędny do 
obrony interesów Administratora - okres przedawnienia, 4) okres na jaki została udzielona 
zgoda.  
Dane osobowe mogą być udostępnione, w tym do przetworzenia procesorom w związku ze 
zleconymi przez Administratora czynnościami w ramach realizacji Umowy i bieżącej 
działalności Administratora takim jak firmy archiwizacyjne, informatyczna obsługa biura, 
firmom kurierskim i pocztowym, innym podmiotom współpracującym, kancelariom prawnym 
(prawnikom), z poszanowaniem zasad poufności a także organom upoważnionym na mocy 
obowiązującego prawa.  
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w 
przepisach RODO. 
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań 
promocyjnych spółki, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane 
będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas  
określony w odrębnych przepisach. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy 
podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału promocji. 
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