Załącznik nr 3
do Umowy Stypendialnej
Nr ………. /…………….……
z dnia…………………..………..

Święciechowa, dnia …………………….…………… r.
………………………………………………………………….
(pieczęć Administratora)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych, w tym ich rozpowszechnianie, przez Administratora:
CEL PRZETWARZANIA
w celu opublikowania fotografii zawierającej mój wizerunek
na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym
Administratora
w celu opublikowania fotografii zawierającej mój wizerunek w
lokalnym portalu Gminy Święciechowa - Kurier
Święciechowski

KATEGORIE DANYCH

TAK

wizerunek, imię i nazwisko,
dane zawodnika

x

wizerunek, imię i nazwisko,
dane zawodnika

x

NIE

………………………………………………………………….
(podpis)
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej
na stronie internetowej Administratora i w siedzibie Administratora, w tym w szczególności z informacją o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator
poinformował mnie, że:
 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie,
w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………………………………….
(podpis)
Niniejsza zgoda obejmuje również nieodpłatne zezwolenie na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 tj., ze zm.), na rozpowszechnianie przez Administratora lub przez inne
podmioty działające na zlecenie lub w imieniu Administratora (zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego), mojego wizerunku w
celach określonych w treści udzielonej przeze mnie zgody, przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zastrzeżeniem, że
wizerunek ten nie może być rozpowszechniany przez Administratora w zestawieniu z informacjami, komentarzami lub wizerunkami,
powodującym naruszenie moich dóbr osobistych.

………………………………………………………………….
(podpis)
________________________________________________
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