
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

udzielona dla: 

Galicyjskiej Fundacji Rozwój i Edukacja (Krzywa 25, 38-307 Sękowa) 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach (ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice) 

(dalej Organizatorzy) 

 

Ja, niżej podpisana / podpisany ……….…………………………………………………………… zamieszkała / 

zamieszkały w ………………………………………….……………………………………. oświadczam, że: 

  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (utrwalonego w postaci zdjęć 

i filmów) z warsztatów animacji poklatkowej w dniu 17 listopada 2018 (dalej „wydarzenie”) zorganizowanych 

przez Galicyjską Fundację Rozwój i Edukacja oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach. Zdjęcia mogą być publikowane na stronach internetowych oraz profilach Facebook Galicyjskiej 

Fundacji Rozwój i Edukacja oraz MBP im. S. Gabryela w Gorlicach, mogą być także publikowane 

w publikacjach elektronicznych i drukowanych organizatorów w celu promocji i dokumentacji wydarzenia. 

 wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) mojego 

niepełnoletniego syna / niepełnoletniej córki ………………………………………..……………………………. 

przez Organizatorów w celu obsługi i organizacji wydarzenia.  

 wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania) przez Organizatorów w celu obsługi i organizacji wydarzenia. 

 wyrażam zgodę na przekazywanie danych udostępnionych Organizatorom stronom trzecim w celu rozliczenia 

i dokumentacji projektu (grantodawca Fundacja Dla Polski). 

Oświadczam ponad to, że przyjąłem do wiadomości iż: 

- Zgodnie z Art. 15 RODO mam w każdym momencie prawo żądać od Organizatorów dokładnych informacji 

dotyczących przechowywania danych osobowych i wizerunkowych dotyczących mojej osoby/mojego dziecka.  

- Zgodnie z Art. 15 RODO mam w każdym momencie prawo żądać korekty, usunięcia i zablokowania 

poszczególnych danych osobowych z bazy danych Galicyjskiej Fundacji Rozwój i Edukacja.  

- W każdym momencie mogę wykorzystać swoje prawo do sprzeciwu bez podawania powodów i zmienić lub  

uchylić podaną deklarację zgody ze skutkiem w przyszłości. Organizatorzy są zobowiązani do przekazania mojej 

odmowy stronom trzecim w trybie natychmiastowym. 

- podanie danych ma charakter dobrowolny, ich podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

Oświadczam, iż  jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody 

udzielam w pełni świadomie. 

 

………………………………………………    ………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                                                  Podpis 


