
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I ZEZWOLENIE NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU 

 

1. Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________________ 

2. Ja, niżej podpisana/y, niniejszym udzielam zgody Fundacją 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: 

□ 
TAK 

przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, wiek i wizerunek, głos i przekazanych 

danych osobowych w celu realizacji i oceny zgłoszeń w ramach Konkursu „Wielki Turniej Gier Planszowych - 

dorośli kontra dzieci” (Konkurs) oraz w celu promocji Konkursu, działalności Fundacji oraz Partnerów 

Konkursu 

□ 
TAK 

rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciu / zdjęciach / w utworze audiowizualnym 

wykonanym w ramach realizacji Konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem oraz głosem - w tym wszelkimi 

wypowiedziami), dalej „Wizerunek”, w następującym zakresie: 

a) rozpowszechniania Wizerunku na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez lub na rzecz 

Fundacja i Partnerów Konkursu, w szczególności na stronach serwisu internetowego fpmw.pl oraz na 

YouTube, Instagram i stronach Facebook lub innych według wyboru Fundacji. 

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 podmiotom należącym do grupy kapitałowej Edipresse w Polsce (tj. Edipresse Polska S.A., 

Wydawnictwo Edipresse Sp. z o. o., Edipresse Home Sp. z o. o.) lub Sponsorowi Programu (Kulczyk Foundation). 

6. Administrator danych: Fundacją 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    |    Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie 

https://fpmw.pl/wp-content/uploads/polityka_prywatnosci.pdf 

 

_____________________ [miejscowość], _____________________________ r. [data] 

 

 

__________________________________________________________ 

[czytelny podpis osoby zezwalającej na rozpowszechnianie wizerunku] 

 

7. Imię i nazwisko rodzica: ____________________________________________________________________________ 

8. Ja, niżej podpisana/y, niniejszym udzielam zgody __________________________________(imię i nazwisko dziecka) na 

złożenie ww. oświadczeń i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz rozpowszechnianie wizerunku. 

 

 

_____________________ [miejscowość], _____________________________ r. [data] 

 

 

________________________________________________________ 

[czytelny podpis rodzica lub opiekuna] 

 

https://fpmw.pl/wp-content/uploads/polityka_prywatnosci.pdf

