Zgoda na przekazanie praw do wizerunku dziecka
Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................. zamieszkały/-a w (adres)
............................................................................................................................ oświadczam, że wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku dziecka …………………………………………………….
utrwalonego w ramach realizacji projektu WSPÓLNA MISJA - WSPÓLNY ROZWÓJ nr POWR.03.01.0000.T160/18-00 (zwanego dalej Projektem) przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-964 Warszawa oraz Urząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego
Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania utrwaleń i przetworzeń wizerunku dziecka
w materiałach promocyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych Projektu na stronie internetowej, na plakatach,
w folderach, prezentacjach komputerowych, publikacjach drukowanych i tym podobnych materiałach.
Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 5 lat po zakończeniu realizacji
programu. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia/filmu i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym
zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.
Brak powyższej zgody uniemożliwia przystąpienie do uczestnictwa w Projekcie.
Wiem, że:
Niniejsza zgoda jest uzupełnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu.
Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie dostarczając do Biura Projektu stosowne pisemne oświadczenie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania utrwaleń wizerunku, których dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nakłada na mnie obowiązek zwrotu kosztów
mojego uczestnictwa w Projekcie poniesionych ze środków Projektu, w wysokości średniego wydatku
poniesionego na jednego uczestnika grupy, do której byłem przypisany w projekcie.
Do utrwalania i przetwarzania wizerunku Wykonawcy Projektu mogą zatrudnić podmioty świadczące usługi
w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych
danych, a jedynie do wykonywania poleceń Wykonawców Projektu.
Utrwalone i przetworzone wizerunki będą przechowywane do 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.
Utrwalenia i przetworzenia wizerunku mogą być wykorzystane do celów kontroli finansowej Projektu.
nieokreślonego w niniejszej zgodzie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dopuszczalność
korzystania z poszczególnych praw regulowana jest obowiązującym prawem.

………………………..
miejscowość i data

……………………………….…………..
czytelny podpis dziecka
w wieku 13-18 lat

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34; 00-968 Warszawa
tel. 22 834 04 31 w. 219

………………………..………
czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego

Urząd Dzielnicy Targówek
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Kondratowicza 20; 00-983 Warszawa
tel. 22 443 85 33
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