
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I ZEZWOLENIE NA NIEODPŁATNE ROZPOWSZECHNIANIE 

WIZERUNKU 

1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: _________________________________________________________ 

2. Imię i nazwisko dziecka:__________________________________________________________________ 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgód uniemożliwi publikację zdjęcia. 

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, niniejszym wyrażam zgodę na (prośba o zaznaczenie krzyżykiem): 

□ 
Przetwarzanie przez Fundację Polki Mogą Wszystko, Quality Public Relations Beata Okrój-Rozbiewska, Henkel 

Polska Sp. z o.o. (Organizatorzy) danych osobowych mojego dziecka obejmujących wizerunek utrwalony na 

zdjęciu/zdjęciach wykonanych w ramach rodzinnej sesji w celu przeprowadzenia Akcji i Programu „Kto pozmywa? 

Somat”, promocji Akcji i Programu „Kto pozmywa? Somat” oraz działalności Organizatorów oraz jego 

rozpowszechnienie na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez lub na rzecz Organizatorów, w 

szczególności na stronach serwisu internetowego fpmw.pl oraz na YouTube i stronach Facebook lub innych według 

wyboru Organizatorów. 

 

4. Rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatorów może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej 

oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami. Każdy z Organizatorów może modyfikować zdjęcie lub 

utwór audiowizualny w dowolny sposób. 

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

utworu audiowizualnego. 

6. Administrator danych: Fundacją Polki Mogą Wszystko, Wiejska 19, Warszawa, Beata Okrój-Rozbiewska prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Quality Public Relations Beata Okrój-Rozbiewska, ul. Samarytanka 3 lok 11, 03-592 

Warszawa, NIP 5241917412, REGON 146941258 oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa KRS 0000567666, NIP 525–262–43–69, REGON 362077261   |    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 Akcji.   

 

_____________________ [miejscowość], _____________________________ r. [data] 

 

 

__________________________________________________________ 

[czytelny podpis osoby wyrażającej zgody] 

 

 

 

 
 


