ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych imię i nazwisko oraz wizerunek
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000. Jednocześnie
oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem
poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych;
prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu, przez który dane osobowe będą
przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

………………………………

……………………………….

Miejscowość, data

Podpis
OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do promowania działań związanych z realizacją celów
statutowych Fundacji Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ulica Zamojska 42A, poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. 2018 poz. 1191.) na:
stronie http://www.parasolroztocza.pl/ *;
na stronie https://www.facebook.com/parasolroztocza/ *;
na stronie https://www.instagram.com/fundacja_parasol_roztocza/ *;
na ulotkach promocyjnych*;
* Zaznaczyć właściwie.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań,
uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na na stronie
http://www.parasolroztocza.pl/ oraz https://www.facebook.com/parasolroztocza/ oraz na ulotkach promocyjnych.
Fundacja Parasol Roztocza w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park
California 94025, USA informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała
niezbędny certyfikat zgodności z RODO:
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC)
………………………………
Miejscowość, data

……………………………….
Podpis

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Parasol Roztocza z siedzibą w Tomaszowie
Lubelskim, przy ulicy Zamojskiej 42A, NIP 921-203-12-86 REGON 360888475, KRS 0000545849, tel.
(+48) 668 897 229, fundacja@parasolroztocza.pl
Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tulej, kontakt możliwy pod numerem tel. nr. +48 532
542 707;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji, na podstawie ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w celu udostępniania wizerunku
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa
zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie,
w jakiej została udzielona zgoda. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu wycofania zgody
bądź nie dłużej, niż 5 lat.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Będziemy
przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas naszym pracowniom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom
przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom: ZUS, bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park California 94025,
USA informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny
certyfikat zgodności z RODO; (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC )

