Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków
Deutsche Telekom Stiftung. Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung,
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE „PARA-BUCH! KSIĄŻKA W RUCH!”
Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………..,
zamieszkały/a
w ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………..,
1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego (ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa), Deutsche Telekom Stiftung
(Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszynie (ul. Poniatowskiego
20, 05-090 Raszyn) – w ramach realizacji Projektu „Para-Buch! Książka w ruch!” (dalej Projekt) - mojego
wizerunku / wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej * (wraz z imieniem i
nazwiskiem):
……………………………………………………………………………
………...................................................
/imię i nazwisko syna/córki/ podopiecznego/podopiecznej,
wiek syna/córki/
podopiecznego/podopiecznej
utrwalonego w postaci zdjęć z wydarzeń zorganizowanych w ramach ww. Projektu.
Niniejsza zgoda:
a) nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,
b) dotyczy rozpowszechniania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych, a także w materiałach mających na celu promocję Projektu oraz podczas wydarzeń
(spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, publikacji itp.) – tworzonych i organizowanych przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Deutsche Telekom Stiftung oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w
Raszynie.
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych.
…………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszej zgody na
wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w Projekcie „Para-Buch! Książka w ruch!”.
…..…………..…………..…………...……………………….
(data i czytelny podpis)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (ul. Kopernika 17, 00-359
Warszawa). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach
Projektu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia działań w ramach Projektu lub na czas
udzielania zgody na wykorzystanie wizerunku. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

