Ja, niżej podpisany/-a (imię)..................................................................................

nazwisko: ..................................................................................

e-mail: .................................................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/pozostającego
pod moją opieką dziecka

imię dziecka.................................................................................

nazwisko dziecka .................................................................................

więcej informacji o zgodzie

Wizerunek będzie utrwalany podczas realizacji działań w ramach akcji “Szkoła na Dobrej” w roku
szkolnym 2021/2022 przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON:
012433534. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku na fotografiach, w
publikacjach, w materiałach pomocniczych, na stronach internetowych CEO, kanałach Facebook
CEO, Instagram CEO, na plakatach, w folderach - w ramach akcji “Szkoła na Dobrej”. Zgoda
obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w
innych publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez CEO i
zamieszczenie na stronach internetowych innych programów edukacyjnych CEO.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich
modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami,
elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu
realizacji programu.
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem
pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa
(tj. art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne).
Wiem, że:
●

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą
stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl.

●

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

●

Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku.

●

Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz
CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty
nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania
poleceń CEO w tym zakresie.

●

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu
realizacji programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony.

●

Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie
wykorzystany utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na
podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą
kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

●

Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia
danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej
konkretnego przetwarzania.

●

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). W razie wątpliwości co do legalności przetwarzania danych osobowych przez
CEO zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktowania się z nami.

