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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I ZEZWOLENIE  

NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

1. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów:  

 

_________________________________________________________ 

2. Imię i nazwisko dziecka:   

 

__________________________________________________________________ 

3. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych dziecka w celu wzięcia udziału w działaniach w ramach Programu „Bezpieczna 

Przystań - działania terenowe. Edycja II”(„Program”) i przeprowadzenia Programu 

uniemożliwi wzięcie udziału w Programie. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym 

momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na (prośba o zaznaczenie krzyżykiem): 

□ 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka obejmujących imię, nazwisko, 

wizerunek,  płeć, informacje o uczestnictwie w określonych działaniach w ramach 

projektu, dane placówki przez Fundację Polki Mogą Wszystko z siedzibą w 

Warszawie 00-336, przy ul. Mikołaja Kopernika 30, (Fundacja) w celu oceny 

realizacji Projektu oraz w celu promocji Programu, działalności Organizatora oraz 

Sponsora Programu. 

□ 
rozpowszechnianie przez Fundację wizerunku mojego dziecka utrwalonego na 

zdjęciu/zdjęciach /w utworze audiowizualnym wykonanym w ramach Programu 

(wraz z imieniem i nazwiskiem oraz głosem - w tym wszelkimi wypowiedziami), dalej 

„Wizerunek”, w następującym zakresie: 

rozpowszechnienia na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez lub 

na rzecz Fundacji, w szczególności na stronach serwisu internetowego fpmw.pl, na 

kanale YouTube i stronach Facebook.  

 

4. Rozpowszechnianie Wizerunku przez Fundację może następować w dowolnej formie 

i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami 

i elementami. Fundacja  może modyfikować zdjęcie lub utwór audiowizualny w dowolny 

sposób. Rozpowszechnianie Wizerunku nastąpi z poszanowaniem dóbr osobistych 

dziecka, w szczególności publikacja wizerunku nie nastąpi w kontekście obraźliwym, 

naruszającym prawo dziecka do godności. 

5. Zezwolenie jest udzielane bez ograniczeń czasowych, począwszy od dnia, odpowiednio, 

wykonania zdjęcia lub utrwalenia utworu audiowizualnego. Zezwolenie na 

rozpowszechniane Wizerunku jest udzielone nieodpłatnie.  

https://fpmw.pl/
mailto:biuro@fpmw.pl


 

2 

6. Fundacja jest uprawniona do udzielania dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu podmiotom należącym do 

Sponsorowi Programu. 

7. Administrator danych: Fundacją Polki Mogą Wszystko, Mikołaja Kopernika 30, Warszawa    

|    Cel przetwarzania danych: cele opisane w pkt (3) powyżej    |    Podstawy prawne 

przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda    |  Prawa osoby, 

której dane dotyczą: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo przeniesienia podanych danych i prawo do cofnięcia udzielonej zgody    |    

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Regulaminie dostępnym w 

świetlicy.  

 

_____________________ [miejscowość], _____________________________ r. [data] 

 

 

__________________________________________________________ 

[czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych] 
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Informacje dot. przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu „BEZPIECZNA 

PRZYSTAŃ- działania terenowe” – jest Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-366 Warszawa. 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: 

 oceny realizacji Programu na podstawie udzielonej zgody do czasu 

zakończenia jego trwania i rozliczenia Programu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

 promocji Programu oraz działalności Organizatora na podstawie udzielonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu jej odwołania. 

3. Dane osobowe rodziców i opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

zapewnienia zgodności jego działań z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator może przekazywać dane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom 

lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, w 

szczególności, kancelariom prawnym, doradcom, audytorom i operatorom 

pocztowym. 

5. Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na 

podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora: 

dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie 

systemów informatycznych i aplikacji. 

6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania przeniesienia danych do innego 

administratora. Osoby mają także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o 

przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora 

wskazany powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". 

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Akcji jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Akcji.  

8. Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe urzędu 

znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

uczestnictwo w Programie. 
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ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОЗВІЛ  

НА БЕЗКОШТОВНЕ ПОШИРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

1. Прізвище та ім’я батьків/опікунів: 

_______________________________________________________________ 

2. Ім'я та прізвище 

дитини:__________________________________________________________________ 

3. Надання наступних згод є добровільним. Ненадання згоди на обробку даних дитини 

для участі в заходах за Програмою «Bezpieczna Przystań- działania terenowe» 

(«Програма») та на проведення Програми зробить неможливою участь в Програмі. 

Надані згоди можуть бути відкликані в будь-який час. Це не вплине на законність 

обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. 

Я, нижчепідписаний, цим заявляю, що повідомлена дитина прибула до Польщі після 

24.02.2022 року, і я даю згоду на (прохання позначити хрестиком): 

□ 
обробку персональних даних моєї дитини, включаючи ім'я, прізвище, 

зображення, стать, інформацію про участь у конкретних заходах в рамках 

проекту, дані установи Фондом Polki Mogą Wszystko, з місцезнаходженням у 

Варшаві 00-336, вул. Mikołaja Kopernika 30 (Фонд) з метою оцінки виконання 

Проекту та популяризації Програми, діяльності Організатора та Спонсора 

Програми. 

□ 
розповсюдження Фондом зображення моєї дитини, зафіксованого на 

фотографії/фотографіях/ в аудіовізуальному творі, зробленому в рамках 

Програми (разом з ім’ям, прізвищем та голосом - з усіма висловлюваннями), 

далі "Зображення", у такому обсязі: 

розповсюдження на веб-сайтах, якими керує або для Фонду, зокрема на 

сторінках веб-сайту fpmw.pl, на каналі YouTube та на сторінках у Facebook.  

 

4. Поширення Зображення Фондом може відбуватися в будь-якій формі та в будь-якому 

графічному оформленні, а також у поєднанні з іншими роботами, зображеннями 

та елементами. Фонд може будь-яким чином змінювати фото чи аудіовізуальний твір. 

Розповсюдження зображення відбуватиметься з дотриманням особистих прав 

дитини, зокрема оприлюднення зображення не відбуватиметься в образливому 

контексті, який порушує право дитини на гідність. 

5. Дозвіл надається без обмеження часу, починаючи з дня, відповідно, фотозйомки чи 

запису аудіовізуального твору. Дозвіл на розповсюдження Зображення надається 

безкоштовно.  

6. Фонд має право надати подальший дозвіл на розповсюдження Зображення в межах, 

зазначених у цій заяві, Спонсору Програми. 

7. Адміністратор даних: Фонд Polki Mogą Wszystko, Mikołaja Kopernika 30, Варшава | 

Мета обробки даних: цілі, описані в пункті (3) вище | Правові підстави обробки 

даних: ст. 6 абз. 1 літера а) RODO - добровільна згода | Права суб'єкта даних: право 

на доступ, виправлення, видалення або обмеження обробки та право заперечувати 

проти обробки, а також право на передачу наданих даних і право відкликати надану 

згоду | Більш детальну інформацію про обробку даних можна знайти в Статуті, 

доступному в денної кімнаті.  

_____________________ [місце], ________________________________ [дата] 

 

__________________________________________________________ 

[розбірливий підпис батьків, законних опікунів] 
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Інформація про обробку персональних даних 

 

10. Адміністратором персональних даних, зібраних для цілей Програми «Bezpieczna 

Przystań- działania terenowe» – є Фонд Polki Mogą Wszystko зі штаб-квартирою у 

Варшаві, вул. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Варшава. 

11. Персональні дані учасників оброблятимуться Організатором з метою: 

 оцінки виконання Програми на підставі наданої згоди до її дії та 

врегулювання Програми (ст. 6 абз. 1 літ. а RODO)  

 популяризація Програми та діяльності Організатора на підставі наданої 

згоди (ст. 6 абз. 1 літ. а RODO) до її скасування. 

12. Персональні дані батьків та опікунів будуть оброблятися Організатором з метою 

забезпечення відповідності його діяльності законодавству (ст. 6 абз. 1 літ. c RODO) 

13. Відповідно до чинного законодавства Організатор може передавати дані 

суб’єктам, уповноваженим на отримання даних на підставі чинного законодавства, 

наприклад, судам або правоохоронним органам, якщо вони подають запит на 

відповідній правовій основі. А також коли це необхідно для задоволення наших 

законних потреб, зокрема, юридичних фірм, радників, аудиторів та поштових 

операторів. 

14. Крім того, персональні дані будуть передані суб’єктам, які обробляють дані на 

підставі договору, укладеного з Організатором, та відповідно до вказівок 

Організатора: постачальникам ІКТ-послуг, таких як хостинг, надання або 

обслуговування ІТ-систем та додатків. 

15. Особи, чиї дані обробляються, мають право вимагати доступу до даних, 

виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право заперечувати 

проти обробки та вимагати передачі даних іншому адміністратору. Особи також 

мають право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних 

даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на 

підставі згоди до її відкликання. Для реалізації своїх прав надішліть повідомлення на 

адресу: iodo@fpmw.pl або адресу штаб-квартири Організатора, зазначена вище з 

анотацією «Офіцер із захисту даних». 

16. Прохання припинити обробку даних для цілей Акції рівносильно є відмовою від 

участі в Акції.  

17. Суб’єкт даних також має право подати скаргу до контролюючого органу – Голови 

Управління Захисту Персональних Даних. Контактні дані управління можна знайти 

на сайті: www.uodo.gov.pl 

18. Надання персональних даних є добровільним, але невиконання цього робить 

неможливим участь у Програмі. 

 

Дія співфінансується Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation в рамках програми 

грантів Фонду Даємо Дітям Силу та Plan International. The Radiohjälpen/Swedish Broadcast 

Foundation, Фонду Даємо Дітям Силу та Plan International не несуть відповідальності за 

наданий зміст. 
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