
                                                   ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………..………………………………………………………….……………………… 
(imię i nazwisko) 

 

Wykorzystanie wizerunku 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Projekt Kępno Sp. z o. o. wizerunku mojego / mojego 
 
dziecka………………………………………………………………………………………, w postaci zdjęć i filmów zgodnie z programem półkolonii zimowych, 
do celów marketingowych, w następujących mediach: 
Strona internetowa  □  Wyrażam zgodę       □  Nie wyrażam zgody 
Facebook*    □  Wyrażam zgodę       □  Nie wyrażam zgody 
Youtube     □  Wyrażam zgodę       □  Nie wyrażam zgody 
Plakaty, ulotki i broszury   □  Wyrażam zgodę       □  Nie wyrażam zgody 
*Serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 
które w szczególności mogą nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony.  
 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w for-
mach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu z ty-
tułu wykorzystywania wizerunku mojego / mojego dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu. 

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem wizerunku 

Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
PROJEKT KĘPNO Spółka z o.o. 
ul. Sportowa 9 
63-600 Kępno 

2. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  
z którym możecie się Państwo kontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i rea-
lizacji Państwa praw.  
Dane kontaktowe: 
iod@pk.kepno.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych: 
Państwa wizerunek wykorzystywany jest w celu pro-
mocji hali widowiskowo-sportowej oraz krytej pły-
walni QARIUM Kępno. 

4. Kategorie danych: 
Wizerunek. 

5. Odbiorcy danych: 
Odbiorcami wizerunku będą wszyscy – jest to zwią-
zane z promocją. 

6. Państwa prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa da-
nych przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 

15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 

16 Rozporządzenia; 

3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 
Rozporządzenia; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych na podstawie art. 21 Rozporządze-
nia; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych, w sytuacji gdy dane, które prze-
twarzamy pozyskaliśmy na podstawie Państwa 
zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać 
na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie państwa zgody przed jej 
wycofaniem. 

7. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofa-
nia zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  
Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Przekazywanie do Państwa trzeciego: 
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-
wej. 

10. Dobrowolność: 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 
                                                                                 Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i własnoręcznym podpisem 

                                                                            potwierdzam wyrażone powyżej zgody. 
    

                        …………………………………………………… 
                           (data i podpis) 


