Wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
oświadczam, że Ja niżej podpisany:

.…………………………………………………..
(Imię i nazwisko)

jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne fotografowanie,
nagrywanie i filmowanie wizerunku mojego dziecka podczas Turnieju Halowej Piłki Nożnej
„Łomianki CUP 2020” - organizowanym przez ICDS w Łomiankach.
……..………………………………………..…….
(Imię i nazwisko dziecka)

Zezwalam na rozpowszechnianie informacji o osiągnięciach zdobytych podczas Turnieju Halowej
Piłki Nożnej „Łomianki CUP 2020” – organizowanym przez ICDS w Łomiankach dotyczących
mojego dziecka oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów oraz
umieszczenie i publikowanie (lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne)
przez Administratora Danych Osobowych - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w
Łomiankach ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
na następujących polach eksploatacji:





na stronie internetowej ICDS w Łomiankach (www.icds.pl),
w mediach społecznościowych (facebook.pl) ,
w mediach (np. prasa lokalna),
na terenie ICDS w Łomiankach (np. na tablicach ogłoszeń).*

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania
oraz możliwości żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się na odwrocie
oświadczenia.

…..………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
*skreślić – jeżeli nie wyrażamy zgody na rozpowszechnianie wizerunku na danym polu eksploatacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w
Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. 22 751 04 74 lub
email: iod@icds.pl.
3) Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. w celu informacji i promocji.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie
władzy publicznej, w zakresie i celach, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych
Osobowych przetwarzają dane osobowe.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt. 3.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące
prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a – g) należy skontaktować się z Administratorem
lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za
przetwarzanie i rozpowszechnianie przez inne osoby wizerunków dzieci lub rodziców (np. wykonywanie
zdjęć i filmów, a następnie ich rozpowszechnianie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie
wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo
zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

