
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 
ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że jako opiekun dziecka 
……………………………….……………. wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 
rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii analogowej i cyfrowej, 
wykonanych podczas sesji zdjęciowej oraz nagrania wideo przez Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie 
poprzez sport, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/302, 10-457 Olsztyn 
(dalej Fundacja) oraz na publikację przedmiotowych fotografii oraz nagrań w celach marketingowych, 
i promocyjnych za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej  
w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały fotograficzne oraz wideo nie naruszają dóbr osobistych 
dziecka. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne oraz dotyczy wszelkich 
materiałów z udziałem mojego dziecka wykonanych przez Fundację podczas prowadzonej sesji. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
……………………………….……………. w zakresie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii analogowej 
i cyfrowej w celach marketingowych oraz promocyjnych i reklamowych przez Fundację poprzez 
publikację  przedmiotowych fotografii za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 
elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie  
z poniższą klauzulą informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

1. administratorem pozyskanych danych osobowych jest  Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie poprzez 
sport, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/302, 10-457 Olsztyn, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000829225, 

2. w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować drogą elektroniczną na adres e -
mail: kontakt@fundacja-adrenaline.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Fundacja 
Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
1/302, 10-457 Olsztyn, 

3. pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celach 
marketingowych i promocyjnych przez Fundację poprzez publikację  przedmiotowych fotografii oraz 



nagrań za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW 
(Internet) oraz w formie drukowanej; 

4. pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach 
marketingowych oraz promocyjnych i reklamowych przez Fundację, do czasu odwołania dobrowolnie 
wyrażonej zgody poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi, chyba że przepisy 
prawa zobowiązują Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. Ponadto pozyskane dane 
mogą być przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu 
naruszenia dóbr osobistych w związku z publikacją utrwalonego wizerunku, określonego 
obowiązującymi przepisami. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

5. w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania; 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO. 

 

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikację oraz wykorzystywanie 
wizerunku jest dobrowolne.  

 

 

 

……………………………………………………. 
Imię i  Nazwisko (opiekuna dziecka) 


