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          Data, miejsce 

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO  

DZIECKO DO KONKURSU 

Niniejszym świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę i zezwalam na nieodpłatne 

rozpowszechnianie i przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska, 

wizerunku, oraz wszelkich prac powstałych w ramach projektu ”DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM”.  

[imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna] PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

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

[nazwa placówki] PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

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

utrwalonego w postaci fotografii cyfrowej i video przez Fundację oraz przeze mnie w ramach 

zgłoszenia do projektu „Drzewo moim przyjacielem” oraz przekazuję wszelkie prawa autorskie 

Fundacji do przesłanego przeze mnie dzieła przez Fundację ZIEMIA I MY, zwaną dalej „Fundacją”, na 

potrzeby działalności promocyjno-marketingowe w ramach prowadzonego projektu, Fundacji za 

pośrednictwem: 

● strony internetowej Fundacji, 

● portali społecznościowych, 

● materiałów drukowanych. 

Państwa dane mogą być również przekazane jednostce współfinansującej projekt czyli m.st. Warszawa 

w razie kontroli projektu. 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

fundacja@ziemiaimy.org 
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Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Fundacja Ziemia i My informuje, że: 

 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundacja ZIEMIA I MY  
z siedzibą przy ul. Szlachecka 2/53, 03-259 Warszawa (dalej jako Fundacja), tel.: (22) 3089010 

2. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacja@ziemiaimy.org 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do opublikowania wizerunku. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie Fundacji, w mediach 

społecznościowych i w materiałach drukowanych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną 
przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych 
osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych jest uzasadnione 
realizacją celów przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług 
informatycznych i internetowych, doradcy biznesowi, prawni, księgowi, itp.). 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu ich 
przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu okresów przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych (w zakresie określonym w RODO).  

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić w zależności od sytuacji art. 6 ust. 1 
lit. a) lub f) RODO. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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CZYTELNY PODPIS (IMIĘI NAZWISKO)  
nauczyciela/opiekuna 
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