
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku dziecka - ……………………………………………………………….…………………. 

                                                                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)  

wraz z imieniem i nazwiskiem w materiałach i informacjach dotyczących konkursu „Biało-czerwone sukcesy na Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich” organizowanego przez: Fundację Lubelska Manufaktura Inspiracji, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr 
Sądowy pod nr KRS 0000492309 (zgodnie z Art. 81 Ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tekst ujednolicony z późn. zm.) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

2. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji 
3. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: pawel.markiewicz@mosir.lublin.pl 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie  „Biało-czerwone sukcesy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich” oraz publikacji jego 

wyników. 
5. Podstawą prawną przetwarzania są: 
a. realizacja zawartych zgód, umów oraz porozumień (zgodnie z Art. 81 Ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tekst ujednolicony z późn. zm.). 
b. uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w zakresie danych: imienia i nazwiska i wizerunku. Administrator danych ma uzasadniony interes w 

tym, aby uzyskać zgodę i opublikować wyniki. 
6. Administrator będzie przetwarzał zebrane dane osobowe do końca trwania Konkursu oraz opublikowania jego wyników. 
7. Dane Pani/Pana dziecka nie będą podlegać przetwarzaniu danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą 

podlegać profilowaniu. 
8. Dane Pani/Pana dziecka nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
9. W związku z przetwarzaniem powierzonych danych Pana/Pani dziecka, przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 
RODO; 

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; 
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
f. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g. zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do siedziby Administratora.  
10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa dziecka w Konkursie, ich nieprzekazanie lub wycofanie spowoduje 

brak możliwości przekazania nagród/ zaliczenia osoby do grona jego laureatów .  
11. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (dane do kontaktu), ich podanie jest dobrowolne. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie 
mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czytelne podpisy wszystkich opiekunów prawnych/ rodziców sprawujących opiekę nad niepełnoletnim 


