
 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I ZEZWOLENIE NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE 
WIZERUNKU 

 

1. Imię i nazwisko: 
____________________________________________________________________________ 

2. Ja, niżej podpisana, niniejszym udzielam zgody Fundacji Polki Mogą Wszystko z siedzibą w 
Warszawie 00-480, przy ul. Wiejskiej 19, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS: 0000074781, NIP: 526-251-78-30, Regon: 017162554, dalej „Fundacja”, na 
przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko i wizerunek w celu 
promocji „Programu Latarnia - zwróćmy uwagę na dzieci”, działalności Fundacji oraz 
rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach / wykonanych w 
ramach Programu „Latarnia - zwróćmy uwagę na dzieci”  dalej „Wizerunek”, w następującym 
zakresie: 

a) rozpowszechniania Wizerunku na stronach serwisów internetowych, oraz na YouTube i 
stronach Facebook. 

3. 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. 

4. Zezwolenie jest udzielane bez ograniczeń czasowych, począwszy od dnia, odpowiednio, 
wykonania zdjęcia lub utrwalenia utworu audiowizualnego. 

5. Fundacja jest uprawniona do udzielania dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie Wizerunku w 
zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu Sponsorowi Programu - Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę. 

6. Administrator danych: Fundacja Polki Mogą Wszystko, Wiejska 19, Warszawa    |    Cel 
przetwarzania danych: cele opisane w pkt (2) 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 

 

_____________________ [miejscowość], _____________________________ r. [data] 

 

 

__________________________________________________________ 

[czytelny podpis osób zezwalających na rozpowszechnianie wizerunku] 

 

 

 

 



Informacje dot. przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu „LATARNIA - ZWRÓĆMY 

UWAGĘ NA DZIECI – jest Fundacja Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 

19, 00-480 Warszawa. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu promocji Programu oraz działalności 

Organizatora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do momentu jej odwołania. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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". 

6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych na potrzeby Akcji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w Akcji.  

7. 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 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia uczestnictwo w 

Programie. 
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