
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych poprzez umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojej osoby 

zarejestrowanych podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych, warsztatów, imprez 

integracyjnych i innych spotkań integracyjnych na stronie internetowej Środowiskowego Domu 

Samopomocy, w prasie, w telewizji, na gazetkach ściennych w celu promocji i potrzeb funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim. 

Niniejsza zgoda wyrażona jest dobrowolnie, a osoba jej udzielająca ma możliwość żądania usunięcia 

danych osobowych w każdym czasie. 

 

       ………………………………………………………………………. 

 

 

 Klauzula informacyjna: 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy „Wiara”, ul. Burzenińska 8/10, 

98-270 Złoczew. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu promocji i potrzeb funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim. 

3. Dane będą udostępniane odbiorcom mediów, prasy oraz użytkowników strony internetowej ŚDS jedynie w 

celu określonym w pkt 3 klauzuli.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu w ŚDS, a także po jego ustaniu, jeżeli 

publikacja wizerunku służy celowi wskazanemu w pkt 3 klauzuli, a osoba, której dane dotyczą nie sprzeciwia się 

publikowania wizerunku. W sytuacji decyzji odmownej, publikacje z Pana/Pani danymi osobowymi zostaną 

natychmiastowo usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie danych osobowych stanowi 

umożliwienie umieszczenia wizerunku we wskazanym w treści zgody zakresie i celu. Brak wyrażenia zgody 

skutkuje brakiem publikacji Pani/Pana wizerunku we wskazanym w treści zgody zakresie.  


