
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a …………………………. na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na utrwalenie mojego 

wizerunku oraz mojego dziecka …………………… w postaci zdjęć i nagrań oraz nieodpłatne, 

nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie i korzystanie z mojego 

wizerunku poprzez zamieszczanie tychże zdjęć i nagrań w prasie, telewizji, gazetkach szkolnych, w 

budynku Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy, na stronach internetowych, 

portalach społecznościowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, w celu promocji i budowania 

pozytywnego wizerunku Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy. 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, moich danych osobowych w postaci wizerunku, w celach 

i zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu powyżej.  Oświadczam, że zostałem poinformowany, 

iż wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania moich danych z 

prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków 

prawnych wstecz). 

 

 

 .............................................................................................................................................................  

(data i miejscowość)  (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Kogo dotyczy informacja: uczestnik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.  

2. Czego dotyczy informacja: utrwalanie i korzystanie z wizerunku. 
3. Kto wykorzystuje dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy. 

4. Kontakt: 36-072 Świlcza 168, tel. 17 85 60 338, e-mail: gops.swilcza@intertele.pl. 

5. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod-kontakt_gops@swilcza.com.pl. 

6. Cel wykorzystania: promocja i budowanie pozytywnego wizerunku Środowiskowej Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Świlczy. 

7. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. 

z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
8. Kto może otrzymać dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia prasy, telewizji, gazetek 

szkolnych, zdjęć w budynku świetlicy, stron internetowych, portali społecznościowych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy. 

9. Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody. 

10. Przysługujące prawa: wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich 

danych, usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
11. Czy muszę podać dane: Podanie danych jest dobrowolne.  

12. Konsekwencje odmowy: Brak. 

13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.  

14. UWAGA: Wycofanie udzielonej zgody nie wypływa na zgodność przetwarzania z prawem, 

jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
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