Ja niżej podpisany
......................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
......................................................................................................................................................
w zajęciach/warsztatach muzealnych organizowanych w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej im.
Zygmunta Leśniaka, w terminie .................................. .
Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe) i
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z
2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub nagrania mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej muzeum, a także wykorzystane w materiałach promocyjnych i
publikacjach muzealnych oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook).
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z
tytułu wykorzystywania wizerunku/prac plastycznych na potrzeby określone w oświadczeniu.
Podpisanie oświadczenia na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie udziału w wystawach osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej
im. Zygmunta Leśniaka z siedzibą w Czudcu , zwana dalej „Administratorem”.
Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc mailowo: jacek.chmiel@bqj.com.pl. .
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu utrwalenia wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest dokumentowanie
działalności filmów reklamowych na terenie zarządzanym przez Administratora.
Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia utrwalenia poprzez dokumentowanie
fotograficzne i filmowanie.
Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
przenoszenia danych.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście
na teren i do budynków Administratora ze względów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
nie będą wykorzystywane do profilowania.

………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

