Oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku
Imię i nazwisko:
Adres:
Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów
prawnych:
Niniejszym oświadczam, że (proszę zaznaczyć „x”):
[ ] wyrażam zgodę
[ ] nie wyrażam zgody
na wykorzystanie przez Muzeum Zabawek i Zabawy, z siedzibą przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce,
wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć oraz nagrań video, utrwalonych podczas warsztatów
………………………………………………………………. w celach promocyjnych, poprzez publikację na stronach www
i portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) administrowanych bezpośrednio przez Muzeum
Zabawek i Zabawy. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, co poskutkuje
usunięciem zdjęć i nagrań ze wszystkich miejsc, w których zostały opublikowane.
Data
……………………………………………………

Podpis
…………………………………………………………

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku jest Muzeum Zabawek i Zabawy, z siedzibą przy
pl. Wolności 2, 25-367 Kielce. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 41 34 337 00 lub 41
34 440 78 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@muzeumzabawek.eu.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Ewelina Sztuk,
iod@muzeumzabawek.eu
3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą publikowane na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych administrowanych bezpośrednio przez Muzeum Zabawek i Zabawy, w celach
promocyjnych na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO).
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej w tym celu zgody.
6. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest całkowicie dobrowolne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne i
doradcze na podstawie stosownych umów, organy upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa, a także osoby przeglądające zdjęcia udostępnione na ww. polach eksploatacji.
9. W związku z tym, że zdjęcia i nagrania z mogą być zamieszczane na fanpage’ach Administratora znajdujących
się w Serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, informujemy, że, serwery Facebook Ireland mogą
znajdować się w Stanach Zjednoczonych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania
danych przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia),
należy
zapoznać
się
z
Polityką
Prywatności
dostępną
na
stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

