Załącznik nr 1

ZGODA
1. Ja …................................... wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
/imię i nazwisko/

i rozpowszechnianie mojego wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) oraz publikację danych
osobowych podczas konkursów, imprez i prelekcji organizowanych przez Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie mających na celu szerzenie zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (umieszczenie wizerunków uczestników na stronach internetowych Policji i na
profilach społecznościowych prowadzonych przez Policję).
3. Zgoda zawiera nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów autorskich praw majątkowych do
artystycznych wykonani zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich
przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo w sposób dowolny
….....................................................................
/czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
wyrażonej powyżej jest: Komendant Miejski Policji w Częstochowie z siedzibą w przy
ul. Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa.
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
pod nr tel. 34 369 1216, email: iod@czestochowa.ka.policja.gov.pl
3. Zbieranie danych osobowych Pana/Pani podczas działań profilaktyczno-edukacyjnych
prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie ma na celu
promowanie bezpieczeństwa na drogach poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej
i na profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Policję, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
art. 81. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Odbiorcą danych Pana/Pani będą może być: prasa
5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Pani/Pana do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
8. Mam Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

