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Oświadczenie  1 – zgoda na wykorzystanie wizerunku – RODZIC/ OSOBA DOROSŁA 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………………………………………………………………...,  

Zamieszkały/a w …………………………………przy ulicy 

……………………….…………………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym nr i seria 

…………………….. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji przedmiotowego projektu 

pn. „Od kanapowca do Zawodowca” na fotografiach i materiałach video przez Fundację 

„Fundusz Grantowy dla Płocka” z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8 lok. 3, (dalej: Fundacja) oraz 

Fundatorów Fundacji.  

Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” oraz Fundatorów 

Fundacji mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności 

promocyjnej, reklamowej, marketingowej i innej podobnej Fundacji, w takich materiałach jak w szczególności 

wydawnictwa drukowane i elektroniczne (m.in.: broszury, foldery, ulotki, raporty), w materiałach przekazywanych 

za pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (m.in. na stronie korporacyjnej Fundacji oraz na stronach 

Fundatorów Fundacji, w mediach społecznościowych Fundacji i jej Fundatorów), w środkach masowego przekazu 

(np. fotografie ilustrujące treści związane z Fundacją), a także dla innych celów związanych z komunikacją Fundacji 

w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci elektronicznej oraz w formie drukowanej, w  dowolnym 

czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą.  

 

Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii, 

zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji. Uprawnienie powyższe Fundacja może przenieść na osoby trzecie.  

 

Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest 

ograniczone prawami osób trzecich.  

 

Płock dn. …………………………. r. 
……………………………………………………………………………….. 

Data,    imię i nazwisko (czytelnie) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8 lok. 3, 09-400 Płock (dalej: 

Fundacja) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.  

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym, pod adresem e-mail: 

kontakt@fundusz-grantowy.pl lub pod numerami telefonów: 24 367 44 44, 601 07 05 06.  

3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Fundacji przez Grantobiorcę Konkursu Grantowego dla 

organizacji pozarządowych oraz dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu: 

a) wykorzystania Pani/Pana wizerunku utrwalonego na materiałach fotograficznych i filmowych w zakresie 

działalności PR, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Fundacji, w tym publikowania na oficjalnych 

stronach www, profilach w mediach społecznościowych, raportach z działalności i wydawnictwach, oraz   

b) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Fundacji. 
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5. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 

powyżej jest:  

a) zgoda na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

b) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia 

i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację Fundatorom, partnerom i podmiotom z nią 

współpracującym (odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności Fundatorom Fundacji, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, prawne, 

księgowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody. W przypadku wcześniejszego wycofania 

przez Panią/Pana zgody, Fundacja ma prawo do przechowywania Pani/Pana wizerunku jedynie w wersji 

archiwalnej w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. W takim przypadku wizerunek 

nie będzie wykorzystywany w celach publikacji.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sesji zdjęciowej oraz nagrań w celach 

wskazanych w ust. 3 powyżej.  

9. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych  

b) prawo do sprostowania danych osobowych,  

c) prawo do usunięcia danych osobowych  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie 

swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na 

adres poczty elektronicznej: kontakt@fundusz-grantowy.pl lub adres siedziby Fundacji wskazany w pkt. 1 

z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


