OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DLA UCZESTNIKÓW
WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STACJĘ MUZEUM PT. STACJA DZIECI

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 mojego dziecka na publikacjach zdjęciowych z wydarzenia pt. ”Stacja Dzieci” przez Stację
Muzeum z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 3. Materiały będą używane do celów promocyjnych, reklamowych oraz
edukacyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z udziałem mojego dziecka nie naruszają dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:
 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,
 dotyczy wszelkich materiałów z udziałem mojego dziecka,
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
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Stację Muzeum zawartych w niniejszym formularzu dot. wyrażenia zgody
na wykorzystanie wizerunku podczas wydarzenia pt. Stacja Dzieci organizowanego przez Stację Muzeum. Podstawą
prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a do e 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016, s. 1).
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 Pana/Pani danych osobowych jest Stacja Muzeum, z siedzibą przy ul. Towarowej 3, 00-811 Warszawa,
adres email: sekretariat@stacjamuzeum.pl , strona internetowa www.stacjamuzeum.pl
Wyznaczona została osoba Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania moich danych osobowych,
adres email: iod@stacjamuzeum.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu promocji ww. wydarzenia.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy
edukacyjnych Stacji Muzeum, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej
archiwizacji dokumentacji przez czas
określony w odrębnych przepisach; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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. 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;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− 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.
.

Imię i Nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego : ………………………………………………………..

Imię i Nazwisko dziecka .................................................

Numer Telefonu: ……………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………….......

Warszawa, ……………………….. 2022 r.
(miejsce i data)

…………………………………………..
(podpis)

