………………………., data ……………………
WYRAŻENIE ZGODY
NA WYKORZYSTANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisana/y
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, adres kontaktowy, telefon, email)

będąc opiekunem
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

oświadczam, że niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez
Tomasza Jarząbek prowadzącego działalność gospodarczą pn. SoundFarm pod adresem: ul. Malejowska 6,
34-240 Jordanów, NIP 552 162 07 59, bez ograniczenia w czasie, miejscu, formie oraz liczbie egzemplarzy wizerunku mojego dziecka i wypowiedzi zarejestrowanych na filmach i nagraniach oraz zdjęciach w związku z
………………………………………………………………………….. (odpowiednio wskazać wydarzenie np.
nagraniami zajęć nauki gry na gitarze z dnia … czy nagraniami występu w ……)
Powyższa zgoda zostaje wyrażona na wszystkich polach eksploatacji uzasadnionych sferą działalności
SoundFarm, w tym obejmując zwłaszcza strony internetowe i social media SoundFarm, jak również innego
rodzaju publikacje rozpowszechniane odpłatnie lub nieodpłatnie, lub mające na celu działania reklamowe.
………………………………………………..
podpis wyrażającego zgodę

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Potwierdzam, że poinformowano mnie, że administratorem przekazanych przeze mnie Tomasz Jarząbek prowadzący
firmę SoundFarm. Dane do kontaktu w sprawie danych osobowych to: ……………………………….. Dane osobowe będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) w celach
wymienionych w powyższej zgodzie przez okres wykorzystywania przez SoundFarm materiału z wizerunkiem. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Powierzone dane mogą być przekazywane w procesie obróbki
materiału firmom zajmującym się takimi usługami. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a osobie, która
podała dane przysługuje prawo do wycofania zgody, do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania.
Ponadto w zakresie wynikającym z przepisów przysługuje jej prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla przetwarzania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda zgoda może być
wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem uprawnienia SoundFarm do dalszego przetwarzania danych w
niezbędnym zakresie dla uzasadnionego celu przetwarzania, co nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem
przetwarzania danych. Powierzone dane nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu powyżej wskazanym, w następującym zakresie:
imię i nazwisko, wizerunek, głos, adres, telefon, email.

………………………………………………..
podpis wyrażającego zgodę

