
 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KARTY UCZESTNIKA ZLOTU MŁODZIEŻY POLONIJNEJ POLONICUS 2019 
 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………..( imię i nazwisko) w celach promocji i przekazywania 

informacji związanych z prowadzoną działalnością przez Fundację Freya poprzez zamieszanie wizerunku w 

materiach Zlotu, rejestrowanie audio i video wszystkich przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej; 

publikacji na stronie internetowej Fundacji, profilu na facebooku, innych mediach społecznościowych oraz 

publikacji w ofertach przekazywanych podmiotom finansujących, dofinansujących lub wspierających w ranach 

rozliczenia z tymi podmiotami; zamieszczeniach na materiałach promujących działania statutowe Fundacji. 

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych mojego dziecka, jako uczestnika Zlotu wyłącznie 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

uczestniczącym w realizacji usług zlotu tj. firma ubezpieczeniowa. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku sylwetki, portretu, wypowiedzi, osobno jak i w zastawieniu z innymi 

uczestnikami.  

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny.  

 

 Infamujemy, że administratorem danych jest Fundacja Freya, ul. Przyjaźni 34e/5; 53-030 Wrocław 

(fundacja @freya.org.pl) zwana dalej w skrócie Fundacją. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywała się 

zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f 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 (RODO), na potrzeby oraz w celu 

przyjęcia zgłoszenia, dokonania niezbędnych rozliczeń, koordynacji działań programowych i wypoczynku, 

archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź 

ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej, 

dotyczącego własnych produktów lub usług, co nie wymaga zgody. 

 

Każdy Uczestnik Zlotu poprzez swojego opiekuna prawnego posiada dostęp swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją Zlotu będą przetwarzane przez czas świadczenia 
usługi. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata 
od zakończenia Zlotu. Dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od 
zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. 

 

……………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

Miejscowość i data Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


