ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Podczas zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” oraz zajęć prowadzonych przez pracowników
Nadleśnictwa Łopuchówko poza ośrodkiem wykonujemy zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć. Podstawą
prawną ich publikacji jest zgoda osoby, której wizerunek został uwieczniony, a w przypadku osób nieletnich,
zgoda ich opiekuna prawnego.
Niniejszym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r
(tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) a także zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a) RODO wyrażam zgodę na
nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku mojego/moich
dzieci*
…..……….…………………………………………….
……………….………….………………………………….
[imię/imiona,
nazwisko/nazwiska] w postaci fotografii cyfrowej, przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łopuchówko z siedzibą
w Łopuchówku 1 (62-095 Murowana Goślina), w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnomarketingowej zajęć edukacyjnych prowadzonej za pośrednictwem:
 strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu www.poznan.lasy.gov.pl
 strony internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl,
 fanpaga Nadleśnictwa https://www.facebook.com/nadlesnictwo.lopuchowko/
Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu wykorzystania
wizerunku mojego/moich dzieci*.

….…………………………..

…………………………….

Data i miejsce

Podpis osoby dokonującej rezerwacji/
rodzica/opiekuna prawnego

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, z siedzibą w Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl
ADO przetwarza Państwa dane w celu:

Realizacja konkursów, edukacji i
promocji ADO.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie wyrażonej zgody oraz b) i c) w związku z realizacją
umowy i wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa wynikających z
Ustawy z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim
jak:



Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.



Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym
usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń,
korespondencyjne.



Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane
poza obszarem EOG.

