Załącznik nr 4
do Regulaminu Rodzinnego Spływu Kajakowego

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Ja, niżej podpisana(y)
…………………………………………………………………………………..
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wykorzystanie wizerunku
mojego i/lub dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 w celu promocji zajęć
organizowanych w ramach Programu „Bliżej siebie” zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
Zgodnie z treścią art. 13 cytowanego wyżej Rozporządzenia zostałem przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu poinformowany i zapoznałem się oraz przyjmuję do wiadomości treść
poniżej zamieszczonej klauzuli informacyjnej. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzieliłam/em
nieodpłatnie.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka/osoby pozostającej pod opieką prawną……………………………………………….
Czytelny podpis …………………………………………………………….
Sosnowiec, dnia …………………………… 2019 roku

Klauzula informacyjna na wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w
Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41, numer telefonu 32 266 34 26. W imieniu Administratora działa Dyrektor.
Może Pan/Pani uzyskać informacje o przetwarzaniu Pana/Pani i/lub dziecka/osoby pozostającej pod
moją opieką prawną danych osobowych pod wskazanym wyżej adresem.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod
adresem e-mail: iod@mosir.sosnowiec.pl.
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO tzn. wyrażonej przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku Pani/Pana i/lub dziecka/osoby pozostającej
pod opieką prawną. Zgodę Pani/Pan udzielił(a) nieodpłatnie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
i w zakresie niezbędnym dla promocji zajęć organizowanych w ramach Programu „Bliżej siebie”.
Przetwarzanie danych obejmuje:
a) przechowywanie przez Administratora niniejszego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz o zapoznaniu się z treścią niniejszej klauzuli,

b)rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i
Administratora, profilach MOSiR Sosnowiec na portalu społecznościowym Facebook, w każdy sposób,
w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o półkoloniach organizowanych w ramach
Akcji Lato w mieście Sosnowiec 2019,
c) publikację wizerunku w informacjach prasowych kierowanych przez Administratora do środków
publicznego przekazu,
d) wykorzystanie wizerunku na zdjęciach dokumentujących przeprowadzenie przez Administratora
zajęć w ramach programu „Bliżej siebie” wchodzących w skład przedkładanych Gminie Sosnowiec
sprawozdaniach z realizacji programu.
4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich
niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
Dane osobowe dziecka/osoby pozostającej pod opieka prawną będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Dane osobowe
będą udostępniane poprzez stronę internetową Administratora www.mosir.sosnowiec.pl, Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu www.sosnowiec.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook jak również przekazane środkom publicznego przekazu.
6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty
złożenia oświadczenia. Po spełnieniu celu dla którego zostały zebrane dane o których mowa w pkt. 3 litera „d”, dane będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pan danych osobowych i dziecka/osoby pozostającej pod opieką
prawną ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na prze twarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana prawa mogą zostać
ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana, dziecka/osoby pozostającej pod opieką prawną danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2.
9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka/osoby pozostającej pod opieka prawną nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone
przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

