OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
My niżej podpisani:
________________________________________________, PESEL: __________________________:
____________________________________________, PESEL: ______________________________:
Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego ___________________________________________ zgodnie oświadczamy, iż
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym i przy uwzględnieniu
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), nieodpłatnie wyrażamy zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie wizerunku
małoletniego przez Stowarzyszenie Football School z siedzibą: 90-630 Łódź, ul. Lipowa 52 lok. 3, NIP: 7272832422, REGON:
380032770 (zwanym dalej: Football School) lub przez inne osoby działające na zlecenie Football School.
Wizerunek małoletniego zostanie wykorzystany w działaniach marketingowych i promocyjnych Football School.
Zakres udzielonej zgody obejmuje wykorzystanie wizerunku małoletniego na wszelkich możliwych polach
eksploatacji, w szczególności poprzez: utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi
aktualnie technikami i metodami, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, rozpowszechnianie oraz
publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, eventów,
itp:
•
na stronach internetowych;
•
na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, itp.
•
w materiałach reklamowych (katalogach, folderach, ulotkach, itp.);
Oświadczamy, że:
wykorzystywanie wizerunku małoletniego nie będzie naruszać jego dóbr osobistych;
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;
•
zrzekamy się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku małoletniego w zakresie określonym w
niniejszym oświadczeniu.
•
•

Jednocześnie oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25
maja 2018 r oku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazane dane osobowe (w tym w postaci wizerunku) będą
przetwarzane przez Football School, na następujących zasadach:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Football School z siedzibą: 90-630 Łódź, ul. Lipowa 52 lok. 3, NIP:
7272832422, REGON: 380032770.

Football School nie wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:
•
•
•

adres pocztowy: 90-630 Łódź, ul. Lipowa 52 lok. 3 ;
adres poczty elektronicznej: biurofootballschool@gmail.com
numer telefonu: 505 449 566 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym
dostawcy usług).

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Football School może przetwarzać przekazane dane osobowe w następujących celach:
•
wykorzystania - na podstawie udzielonej zgody - w działaniach marketingowych i promocyjnych Football School (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
•
wywiązania się przez Football School z obowiązków prawnych, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
III. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Przekazane dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom dostarczającym i wspierające systemy
teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i promocji. Zakres przekazywanych danych osobowych
będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Football School może przekazywać dane osobowe innym podmiotom
upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zrealizowania celu w jakim zostały powierzone, tj. w celu
wykorzystania w działaniach promocyjnych i marketingowych a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – przez okres
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – dane osobowe
będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Football School przekazanych danych osobowych, osobie której dotyczą dane osobowe
przysługują następujące prawa:
•
prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
•
prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
•
prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
•
prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
•
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).
Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust. lit. a RODO) osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
VII. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji celu w jakim dane te zostały przekazane.
Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celu.
VIII. Prawo wniesienia skargi
Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Łódź, dnia __________________ roku
Podpisy opiekunów prawnych małoletniego:
_________________________________

_____________________________

Podstawa prawna:
•
•
•
•

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);
Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

