
 

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” 

 
 

OŚWIADCZENIE nr 1  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU oraz JEGO PRZETWARZANIE 

  
  

Ja niżej podpisany/a 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Imię (imiona) i nazwisko 

Urodzony/a 
 

………………………………………………………………….. 
Data urodzenia 

 
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” projektu pn. 
„RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu pienińsko - gorczańskiego” oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną 
publikację mojego wizerunku oraz fotografii moich autorskich prac zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
Nieodpłatne  wyrażenie zgody o którym  mowa  powyżej  odnosi  się  do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku (fotografii) oraz fotografii moich autorskich 
prac utrwalonych przez Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w 
szczególności obejmujących: 

1. Utrwalenie, powielanie,   drukowanie   i   zwielokrotnianie   w   dowolnej   ilości   w tym  
zwielokrotnianie  techniką  magnetyczną,  cyfrową  lub  techniką  druku  na dowolnym rodzaju 
materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości.  

2. Wprowadzenie do pamięci komputera. 
3. Publiczne  rozpowszechnianie  w  sieci  Internet  w  tym  m.in.  na  stronach i portalach internetowych 

oraz na profilu Facebook.com 
4. Rozpowszechnianie za pomocą dowolnych technik i na dowolnych nośnikach. 
5. Używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków 

masowego przekazywania, 

 
  
……………………………………………….    ………………………………………………….. 
 Miejscowość i data                                                                                               Czytelny podpis  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L  2016  Nr 119, str. 1) – dalej zwane 
RODO informuję, że: 
1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-
Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 32, NIP: 735 264 92 00,  REGON: 120203871. 
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. „RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu 
pienińsko - gorczańskiego oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a i b  RODO. 



 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa oraz wynikających z realizacji projektu.  Oznacza  to,  że  w  
niektórych  sytuacjach  jeśli  będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane (np. fotografowi), abyśmy 
mogli zrealizować projekt. 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwałości projektu; wykonywania obowiązków 
prawnych; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje 
prawne niewykonania obowiązku; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności. 
6. Posiadają  Państwo  prawo  do żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych (data urodzenie, miejsce zamieszczenia, itd.) jest dobrowolne, jednakże odmowa 
podania danych może skutkować nie wzięciem udziału w ww. projekcie. 

 

Oświadczenie nr 2: 
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym 

jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 32, 

NIP:735 264 92 00   REGON: 120203871, moich danych osobowych w celu umożliwienia realizacji projektu pn. 

„RĘKODZIEŁO – Tradycje regionu pienińsko - gorczańskiego”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie 

zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

   
……………………………………….     …………………………………………………. 
     Miejscowość i data                                                                                                       Czytelny podpis  

 


