
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka* w postaci 
imienia i nazwiska: 

……………….………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby, której wizerunek został utrwalony w pracy konkursowej) 

na potrzeby realizacji konkursu Stop Hejt przez Fundację Puk Puk z siedzibą w Woli (43-225), 
przy ul. Wiślanej 15, KRS 0000684234 (dalej, jako: „Fundacja”) , w tym na przekazanie 
tychże danych organowi nadzorującemu przebieg konkursu tj. Centrum Społecznego 
Rozwoju z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Jana Pawła II 1/2, NIP 635 171 01 15 oraz 
Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 
siedzibą W Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, NIP 7010780575. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie 
rozpowszechnianie i powielanie wizerunku mojego / mojego dziecka* utrwalonego w pracy 
multimedialnej zgłoszonej na konkurs Stop Hejt przez: 

 ………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko autora pracy konkursowej) 

Fundacja Puk Puk jest administratorem powyższych danych osobowych oraz wizerunku. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6                
ust. 1 lit. f) 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), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.             
Prawnie uzasadnionym interesem w tym wypadku jest weryfikacja przebiegu Projektu i potwierdzenie jego realizacji. Podanie               
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Dane zbierane w powyższym celu będą                
przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od dnia zakończenia Projektu. 

Wizerunek będzie przetwarzany w celu promowania Konkursu i działalności Fundacji, która jest administratorem moich danych.               
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż praca konkursowa z wizerunkiem może zostać umieszczona na stronie                
internetowej Fundacji (www.fundacjapukpuk.pl) oraz wykorzystana w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji           
(publikacje, Internet, w tym media społecznościowe). Dane w postaci wizerunku mogą być udostępniane lub powierzane               
podmiotom świadczącym usługi hostingowe, a także właścicielom portali Facebook (w związku z umieszczeniem pracy              
konkursowej na tym portalu). W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat                 
przetwarzania danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do Fundacji. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku, przysługuje Pani/Panu/Dziecku prawo dostępu do danych              
osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażenia              
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w                
przypadku uznania przetwarzania przez Fundację danych osobowych za niezgodne z prawem. W celu realizacji swoich praw                
oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem                
do administratora. Osoba chcąca się zwrócić się z zapytaniem do administratora lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych                 
osobowych powinna kierować korespondencję pod adres Fundacja Puk Puk, ul. Wiślana 15, 43-225 Wola lub na adres e-mail:                  
biuro@fundacjapukpuk.pl, w temat wiadomości wpisując „dane osobowe”. 
 

…....................................................                                       …..…................................................... 
        (miejscowość, data)                  (czytelny podpis Prawnego Opiekuna) 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.fundacjapukpuk.pl/

