
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul. 

Lenartowicza 2. 

2. Z inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku można 

skontaktować się poprzez email: inspektor-odo@wp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w celach promocyjnych 

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt a). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych do czasu 

wycofania zgody. W tym przypadku administrator danych dołoży wszelkich starań w celu 

usunięcia lub anonimizacji danych osoby której dane dotyczą. 

5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Zezwolenie przez Panią/Pana na publikację wizerunku dziecka jest  dobrowolne. 

 

Zapoznawszy się z powyższym: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku (w tym rozpowszechnianie-

fotografii, zapisów wideo) na obrót egzemplarzami na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami  oraz 

publikowanie poprzez rozpowszechnianie wizerunku w : 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie, portalach informacyjnych; 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

d) użycia materiału filmowego z wizerunkiem dziecka podczas prezentacji publicznych i innego 

typu formach prezentacji konkursowych.  

 

 

mojego syna/córki ……………………….……………………………………………..………….., 

 

zarejestrowanego podczas wydarzeń związanych z udziałem w konkursie „Warto czytać! Pokaż 

innym, co czytasz”. 

 

2. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego 

zatwierdzania zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. 

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

 

...............................................                      ........................................................................................  

            miejscowość i data                                                                podpisy rodzica (opiekuna prawnego)  


