
                                                                                                                       

Gliwice, dnia   ……. ………………..                                             

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 wyrażam zgodę na 

utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku mojej córki/mojego syna  

……………………………………………………………………………  poprzez umieszczanie go na tzw. 

„SOCIAL MEDIA-ch” a w szczególności na serwisach społecznościowych takich jak FACEBOOK, 

INSTAGRAM oraz na stronie internetowej fundacji TOŚKA I PRZYJACIELE, 44-100 Gliwice, ul. 

Zwycięstwa 1. 

Wyrażam również zgodę na publikację materiału video z podaniem imienia i nazwiska mojej córki 

/ mojego syna na kanale YouToube w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z udziałem mojej córki/mojego syna nie 

naruszają jego / jej dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów 

wideo z udziałem mojej córki / / mojego syna. 

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 mojej córki / mojego 

syna w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia online przez Internet konferencji i 

publicznego wyświetlania materiałów wideo z ww. konferencji, 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 

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO 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: administratorem danych osobowych Pani / Pana 

córki  syna jest FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1, w sprawach 

przetwarzania danych osobowych Pani/Pana córki / syna należy kontaktować się z Inspektorem 

pod adresem mailowym: fundacja@toskaiprzyjaciele.pl 

 

Podpis rodzica: …………………………........................................ 
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