Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku
oraz danych osobowych dziecka

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/ny:
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka w bazie danych klubu.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć i filmów mojego dziecka na stronie internetowej.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na materiałach graficznych.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na plakatach.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na ulotkach i broszurach.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie i publikowanie zdjęć mojego dziecka na FACEBOOK.

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przez Widzew Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 138
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 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, że:
Administratorem danych osobowych jest Widzew Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 138.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@widzew.com.
Celem przetwarzania jest: Promocja działalności Widzew Łódź S.A.
Podstawą przetwarzania jest: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych są: odwiedzający fanpage na portalu społecznościowym i stronę internetową Widzew Łódź
S.A. oraz każdy odbiorca prowadzonej przez Widzew Łódź S.A. akcji promocyjnej.
Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania się ze zgody.

Ze zgody można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora, lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@widzew.com. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości
przetwarzania wizerunku mojego dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem wizerunku z
materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej. Nie będzie możliwe zebranie plakatów, materiałów
graficznych oraz ulotek, które zostały upublicznione.
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
odszkodowania.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator
nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

…………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

…………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*

…………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna*

* W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, poniższe oświadczenie
wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych:
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97** ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.
2017 poz. 682 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego rodzica/opiekuna
prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego
rodzica/opiekuna prawnego.

** Art. 97 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między
nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
…………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
INFORMACJA:
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega
ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia
nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

•
•
•
•

osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu
wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób
w obiekcie.

