
 _______________dnia ___________ 

  

____________________________________ 
Imię i nazwisko  

_____________________________________ 
adres  

____________________________________ 
Imię i nazwisko dziecka* 

 

OŚWIADCZENIE  - ZGODA 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku 
dziecka, którego jestem opiekunem prawnym* (niepotrzebne skreślić), przez Stowarzyszenie TRYTON z siedzibą  
w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Aleja Południowa 46, w związku z organizacją warsztatów wokalno-studyjnych, 
których efektem będzie płyta CD,  w szczególności wyrażam zgodę na: 

1) Nagranie i zdjęcia w sposób jawny, każdą znaną techniką, mojego wizerunku podczas projektu  
2) zwielokrotnianie nagrań, materiałów wizualnych z moim wizerunkiem, każdą techniką oraz na ich 

odtwarzanie, także publiczne; 
3) wykorzystywanie przez Stowarzyszenie TRYTON nagrań, materiałów wizualnych z moim wizerunkiem,  

w celach związanych z organizacją projektu oraz ich publiczne udostępnienie 
4) wykorzystywanie materiałów zawierających mój wizerunek przez Stowarzyszenie TRYTON na następujących 

polach eksploatacji: 
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie nagrań i zdjęć - wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy, 

materiałów z moim wizerunkiem, na wszelkich znanych nośnikach, w tym techniką zapisu cyfrowego 
(b) rozpowszechnianie materiałów tj. wprowadzanie (w całości, w częściach, fragmentach) do obrotu 

oryginału albo egzemplarzy (kopii, w tym cyfrowych, elektronicznych), na których materiały z moim 
wizerunkiem utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,   
w tym także w celu wykorzystywania w filmach szkoleniowych, w publikacjach, także jako składnika 
utworów zbiorowych, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

5) dokonywanie opracowań i zmian w nagraniach i zdjęciach zawierających mój wizerunek bez konieczności 
uzyskania mojej akceptacji dla tych zmian i opracowań oraz korzystanie z tychże zmian i opracowań  
na wskazanych w pkt 4 polach eksploatacji. 

 
Udzielona zgoda na rozpowszechnianie materiałów oraz ich opracowań dotyczy wszelkich znanych mediów kanałów 
dystrybucji, w tym sieci Internet. 

 
Niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 
 

………..……………………………..……………………….. 
       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 

Oświadczam, że akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie TRYTON  
z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie utrwalonego 
wizerunku w celach związanych z projektem, w którym bierze udział. Wyrażenie przeze mnie zgody jest w pełni 
dobrowolne i nieobowiązkowe. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wycofania mojej zgody 
bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………………………………. 
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 



Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

Administrator Twoich danych osobowych: 

Stowarzyszenie TRYTON z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleja Południowa 46 

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zebraniem i archiwizacją zgód na wykorzystanie i publikację 
wizerunku, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  
 
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z wykorzystania wizerunku. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) 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 („RODO”) - uzasadniony interes administratora –  
w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 
Wymóg podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia prawidłowego oświadczenia.  

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.: dostawcom 
usług IT, zewnętrznemu archiwum – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 
● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
● prawo żądania sprostowania danych 
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

● prawo do wniesienia sprzeciwu.  

 
 

 


