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Oświadczenie. Zgoda na wykorzystanie fotografii/materiałów

Ja niżej podpisany ………………………………………..………………………………………………………………………………,

e-mail lub numer telefonu ………………………………………………………………………….…………………………...………...

wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć/materiałów* których jestem właścicielem/autorem* przez Miejską Bibliotekę

Publiczną  we  Włodawie  w  ramach  jej  działalności  statutowej,  w  tym  w  celu  organizacji  i  promocji  wystawy  związanej  z

jubileuszem MLKS „Włodawianka”. 

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie,  obróbkę,  powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie,

przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej

w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń

podmiotowych i przedmiotowych. 

Data, czytelny podpis …………..………………………………………………………………..………..………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju imienia, nazwiska adresu e-mail i numeru telefonu

w celu organizacji i promocji wystawy związanej z jubileuszem MLKS „Włodawianka” przez Miejską Bibliotekę Publiczną we

Włodawie. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 

Data, czytelny podpis …………..………………………………………………………………..………..………………………………

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z organizacją wystawy związanej z jubileuszem MLKS „Włodawianka” przez Miejską Bibliotekę Publiczną

we Włodawie oraz jej promowaniem, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowa-

nie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku w publikacjach na*:

 stronie internetowej,

 portalach społecznościowych, tj. https://www.facebook.com/, https://www.youtube.com/, https://www.instagram.com/, 

 audycjach telewizyjnych, 

  wydawnictwach i materiałach promocyjnych, 

 gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

 mediach i serwisach informacyjnych, 

 gablotach i na tablicach ściennych.

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062).

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

Data, czytelny podpis …………..………………………………………………………………..………..………………………………

* niepotrzebne skreślić
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https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-

mail: mbpwlodawa@gmail.com).

2.  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  adresem  e-mail:

iod@mbpwlodawa.pl.

3.  Celem przetwarzania  danych  osobowych  jest  organizacja  i  promocja  wydarzenia:  wystawa  związana  z  jubileuszem MLKS

„Włodawianka”.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest

dobrowolne. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i

przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy świadczące usługi informatyczne. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz

promocji wydarzenia oraz archiwizowane w zbiorach biblioteki.

7. Ma Pan/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani  prawo złożenia  skargi  na  niezgodne z  prawem przetwarzanie  danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku poprzez

ich publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów

Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni

stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł

korporacyjnych,  jednorazowe  lub  wielokrotne  przekazanie  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z

którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może

się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie

(tj.  USA)  nie  zapewnia  odpowiedniego  stopnia  ochrony  danych  w  związku  z  Wyrokiem  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii

Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi

Schremsowi (sygn.  C  -  311/18),  którym dokonano unieważniania  tzw.  Tarczy Prywatności  –  tj.  umowy stanowiącej  podstawę

przekazywania danych pomiędzy USA – UE. 

* Rozporządzenie 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).

* niepotrzebne skreślić

2


