
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.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 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i utrwalonego na zdjęciach
wizerunku jest Fundacja Internationaler Bund Polska zwana dalej fundacją.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Imię i nazwisko jest możliwy pod adresem
e-mail: oraz w siedzibie fundacji.

3. Dane osobowe uczestników, takie jak imię oraz wizerunek przetwarzane mogą być w
celu promocji projektu. *Dane osobowe, takie jak imię oraz Pani/Pana wizerunek
przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku projektu i
wydarzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe oraz
wizerunek będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przypominamy, że może
ona zostać wycofana w każdym momencie. Dane osobowe, takie jak imię oraz
wizerunek mogą być udostępniane na stronach i portalach internetowych oraz
innych mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
Zapoznawszy się z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych

osobowych, takie jak imię oraz wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na
zlecenie właściciela, w tym na obrót zdjęciami, na których utrwalono mój wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w
ramach zdjęć promocyjnych w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, aplikacjach;
b) filmach i spotach promujących wydarzenie oraz działalność Fundacji;

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza
moich dóbr osobistych ani innych praw.

Fundacja może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na
zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji Fundacji i projektu.

Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
Podpisując ten formularz, niniejszym udzielam zgody Funduszowi Narodów

Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na powielanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie
na całym świecie i bezterminowo, w dowolnym formacie (tradycyjnym lub elektronicznym)
mojego wizerunku, jak pokazano na zdjęciach i wideo opisanych poniżej. Są one własnością
UNICEF w celu promowania pokoju, tolerancji i praw dzieci oraz pozyskiwania funduszy lub
promocji działań UNICEF.



Wykorzystanie zdjęć i filmów może mieć charakter redakcyjny i mogą być publikowane w
czasopismach, gazetach, internetowych źródłach wiadomości, raportach, stronach
internetowych itp. Zdjęcia i filmy mogą być również wykorzystywane w drukowanej
reklamie UNICEF, na billboardach, w internecie itp. Zapoznałem się z następną stroną
formularza, pokazującą przykłady wykorzystania fotografii.

Ponadto zrzekam się wszelkich roszczeń o odszkodowanie w związku z wykorzystaniem
mojego wizerunku przez UNICEF. Zrzekam się również wszelkich praw do wglądu lub
zatwierdzania gotowego zdjęcia lub filmu. Potwierdzam również, że te obrazy zawierają
mój prawdziwy wizerunek i zostały wykonane za moją wiedzą i zgodą.

*Jeśli dotyczy nieletnich:
Potwierdzam, że jestem prawnym opiekunem dziecka wymienionego powyżej i w
związku z tym mogę udzielić zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w jego/jej
imieniu:

Poniżej znajdują się przykłady wykorzystania fotografii w celach komercyjnych i
redakcyjnych w kontekście strategii marki UNICEF.


