Załącznik dla Urzędu Miasta Lublin

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
- projekt „Przedsiębiorcza Młodzież”
Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest realizowany przez Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej.

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
wizerunku
mojego/mojego
dziecka
…………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka),
w szczególności poprzez utrwalenie w formie fotografii oraz audiowizualnej, a także na nieodpłatne
rozpowszechnianie w celu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektu ,,Przedsiębiorcza
Młodzież’’ przez Urząd Miasta Lublin, w szczególności:


na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram);



na stronach internetowych moderowanych przez Urząd Miasta Lublin;



w prezentacjach;



w materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, broszury, foldery);



w publikacjach drukowanych (książki);



w mediach papierowych.

……………………………………………………………………………………

(data, miejsce i podpis
pełnoletniego uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych
osobowych:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–
109 Lublin.

2.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:

3.

4.



email: iod@lublin.eu lub



pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież w:


celach informacyjnych i promocyjnych;



celach archiwizacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym rozpowszechniania wizerunku
w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest:


Pani/Pana zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;



obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.

5.

Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia bieżącej edycji projektu Przedsiębiorcza
Młodzież lub do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat. Po tym okresie dane
podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez Archiwum Państwowe. W zależności od decyzji
Archiwum Państwowego okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie przedłużony lub dane
zostaną usunięte.

6.

Dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, mogą być one ujawnione innym podmiotom,
z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych w przetwarzaniem danych
osobowych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych, tj. COIG S.A., 40–065 Katowice,
ul. Mikołowska 100., Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów.

W związku z publikacją danych osobowych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram zostaną one
udostępnione właścicielowi ww. serwisów Facebook Ireland Ltd. Tym samym dane mogą zostać przekazane do
Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które
mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Z zasadami ochrony danych można się zapoznać
uruchamiając link: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7.

Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8.

Dane osobowe mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię), w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na portalach
społecznościowych.

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:


prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;



prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16
RODO;



prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;



prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18
RODO;



prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);



prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e–mail o treści
‘’wycofanie zgody – projekt Przedsiębiorcza Młodzież’’ na adres biznes@lublin.eu. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania, Pani/Pana
wizerunek nie zostanie utrwalony w trakcie uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież.

…………………....…………………………………………………………………………………………………………………..
data podpis osoby składającej oświadczenie
tj. pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika

Załącznik dla placówki
ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA LUB RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
„Przedsiębiorcza Młodzież”
Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest organizowany przez Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Szanowni Państwo,
Placówka, do której uczęszcza Państwa dziecko zakwalifikowała się do projektu pt. „Przedsiębiorcza
Młodzież”. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ tylko 10 placówek z całego Lublina bierze udział
w tegorocznej edycji projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Czas trwania projektu: styczeń –
czerwiec 2022 r. Realizacja działań związanych z projektem nie będzie kolidować z realizacją przez
dziecko podstawy programowej. Zaplanowane spotkania w przypadku ograniczeń epidemicznych
zostaną przeprowadzone w formie online.
Warunkiem udziału dziecka w projekcie jest wyrażenie przez Państwa zgód na udział ucznia w
projekcie oraz ewentualnie na nieodpłatne udostępnienie jego wizerunku.
Wobec powyższego prosimy o deklarację, dotyczącą powyższego (prosimy postawić znak X):
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………….………………
……. ……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w projekcie ,,Przedsiębiorcza Młodzież’’(nie zaznaczenie tej opcji uniemożliwi włączenie
dziecka do projektu).
Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka: na stronach
internetowych Urzędu Miasta Lublin oraz UMCS, w mediach społecznościowych w/w jednostek
oraz w innych mediach w zakresie działań (głównie promocyjnych) podejmowanych w ramach
projektu ,,Przedsiębiorcza Młodzież’’ (w tym na plakatach, broszurach, w publikacjach
książkowych) (nie zaznaczenie tej opcji będzie skutkowało brakiem wizerunku dziecka we
wszelkich materiałach audiowizualnych, tworzonych i publikowanych podczas trwania projektu)
– W SYTUACJI BRAKU ZGODY NA WYBRANE ELEMENTY, PROSIMY JE WYKREŚLIĆ.
Informujemy również, że 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) administratorem
danych w/w dziecka pozostaje nadal szkoła, do której uczęszcza Państwa dziecko. Nie ulegają zatem
dotychczasowe zasady administrowania danymi.

………………………………………………………………………………………………………
(data, miejsce i podpis
PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA LUB rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika)

