Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Imię i nazwisko
……………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego wizerunku
utrwalonego w formie zdjęcia/nagrania przez Fundację Artystyczną MŁYN z siedzibą w Warszawie
przy ul. Ludnej 7 m 15, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z
prowadzoną przez Fundację działalnością.
Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej, na stronach
portali społecznościowych i w innych mediach (radio, telewizja) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych.
Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję, bez
konieczności akceptacji przeze mnie produktu końcowego pod warunkiem, że niezmieniony zostanie
wyżej wskazany cel rozpowszechniania.
Zgodna jest wyrażona bezpłatnie i obowiązuje przez czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, a
także odnosi się do wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku w sposób opisany powyżej.
Data, Czytelny podpis ………………………………………………..
………………………………………………………….
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7/15, Warszawa,
kontakt: (dalej „Fundacja”).
2. Dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać w celach promocji i reklamy naszych
działań na podstawie udzielonej przez ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Dane osobowe zawarte w
niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celach dokumentacyjnych wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację, którym jest obrona przed ewentualnymi
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom świadczącym usługi administrowania stroną
internetową, dostawcom hostingu a także innym podmiotom, która na rzecz Fundacji będą świadczyły
usługi wsparcia w zakresie promocji lub reklamy działalności Fundacji.
5. Dane osobowe będą przetwarzania przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu w
szczególności przez okres funkcjonowania naszej strony internetowej, przez okres funkcjonowania
naszego profilu w mediach społecznościowych lub do momentu wycofania przez ciebie zgody. Po tym
momencie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.
6. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakiej
jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, z
przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z
prawnie uzasadnionych interesów Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 8.Przysługuje ci skarga do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy
prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Fundacją.

