
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

 

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

w ………………………………………….……………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (utrwalonego w postaci zdjęć i filmów) z wydarzeń 

zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego niepełnoletniego syna / niepełnoletniej 

córki ………………………………………..…………………………………………..…. przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. Stanisława Gabryela w Gorlicach z siedzibą przy ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice, jako administratora 

danych, w ramach realizacji konkursu i warsztatów w projekcie „Z książką mi po drodze” (zwanego 

„projektem”). 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, dotyczy rozpowszechniania 

wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych biblioteki, a także 

w materiałach mających na celu promocję projektu oraz podczas wydarzeń tworzonych 

i organizowanych w ramach projektu. 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, 

a zgody udzielam w pełni świadomie. 

 

…………..……..…………..………….………...………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis) 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach 

informuje, że: 

— posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

— podanie danych ma charakter dobrowolny, podanie danych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu 

organizowanym w ramach projektu, 

— dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia działań w ramach 

projektu lub na czas udzielania zgody na wykorzystanie wizerunku, 

— ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani / Pana dziecka narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


