
………………………… 
(miejscowość, data) 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiale zdjęciowym i 
filmowym oraz rozpowszechnianie wizerunku 

 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku 
dziecka.……………………………………………………………..  (imię i nazwisko dziecka) w postaci zdjęć i filmów,  
w szczególności podczas realizacji działań związanych z nauczaniem oraz pracą wychowawczą, które 
będą własnością Fundacji Ekoenergetyki.    
□ tak  □ nie 
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego 
w postaci zdjęć i filmów, w szczególności podczas realizacji działań związanych  
z nauczaniem oraz pracą wychowawczą, w celu podejmowania działań promocyjnych w mediach 
społecznościowych (Facebook, strona internetowa). 
Wizerunek dziecka może być użyty w ww. zakresie bez ograniczeń terytorialnych ani co do technologii, 
nośnika, mediów, za pomocą których materiał z wykorzystaniem wizerunku dziecka zostanie utrwalony 
i rozpowszechniany, aż do czasu odwołania przeze mnie niniejszej zgody.  
□ tak  □ nie  
 
Oświadczam, iż udzielam niniejszej zgody dobrowolnie i w związku z tym zachowuję prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego powiadomienia na adres 
mailowy: kontakt@fundacjaekoenergetyki.pl. 
 
Ja, niżej podpisany (-a), oświadczam, że podpisuję niniejsze Oświadczenie dobrowolnie: 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@fundacjaekoenergetyki.pl


 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Ekoenergetyki, 
ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 10, 66-002 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000862083, NIP: 9731073610, REGON: 387118470. 
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień umowy, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) oraz utrwalania wizerunku dziecka i jego udostępniania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a), czyli zgody na przetwarzanie danych 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 (dalej RODO). 
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres 5 lat 
od rozwiązania umowy, ze względu na konieczność realizacji obowiązków rachunkowo – księgowych.   
4) Dane osobowe mogą być udostępnianie:  
a) osobom upoważnionym przez Administratora; 
b) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 
przetwarzające) na podstawie zawartych umów m.in. firmy księgowo-kadrowe, kancelarie prawne, 
firmy świadczące usługi IT, firmy doradcze; 
c) podmiotom, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów 
prawa. 
5) Może Pan/Pani skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania. 
6) Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie  z prawa 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.   
7) Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………… zamieszkały/a 

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

niniejszym wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka ………………………………………………………………………..  utrwalonych podczas zdjęć, które miały 

miejsce w Zielonej Górze, dnia……. 

przez fundację 

Fundacja Ekoenergetyki z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), przy ul. ul. ul.Nowy Kisielin-

Rozwojowa 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem 0000862083, numer NIP: 9731073610, REGON: 081115852, 

w materiałach marketingowych Fundacji Ekoenergetyki, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, 

ani co do technologii, nośnika, mediów, za pomocą których materiał marketingowy z wykorzystaniem 

mojej wypowiedzi i wizerunku zostanie utrwalony i rozpowszechniany. Zgodę wyrażam również bez 

ograniczenia co do ilości kopii materiałów marketingowych, ilości wyświetleń, publiki, która będzie mogła 

się z materiałami zapoznać ani co do sposobu rozporządzania materiałem. 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis składającego/ej oświadczenie) 

 

 


