Załącznik nr 3

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych bohatera reportażu w pracy konkursowej pt.: „My,
ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto
zapałek’’, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku oraz przeniesieniu praw autorskich
Imię i nazwisko bohatera reportażu
...............................................................................
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższej zgody zgodnie z 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 – „RODO”) zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną
Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej,

w tym z

informacją o celu, czasie i

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także nieodpłatne używanie i
rozpowszechnianie

mojego

wizerunku

w

związku

z

udziałem

w

Konkursie

na

reportaż

dofinansowanym w ramach programu rządowego Edukacja kulturalna ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. pt.: ,,My, ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek’’ ,
którego organizatorem jest Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy Małym
Rynku

1,

57-500

Bystrzyca

Kłodzka

przez

administratora

danych

osobowych

Muzeum

Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka NIP:
8811368850, REGON: 890043164 w celu wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 10 maja 2018 Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j. ).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas projektu
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej,
wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy
Kłodzkiej (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) z siedzibą przy Małym Rynku 1, 57-500
Bystrzyca Kłodzka, jak również powyższe materiały mogą być wykorzystane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadania
objętego dofinansowaniem programu rządowego.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach Konkursu dojdzie do powstania
utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2021 poz.1062 t.j.), udzielam Muzeum Filumenistycznemu w Bystrzycy Kłodzkiej
z siedzibą przy Małym Rynku 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do
utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art.
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*
Data.....................
Podpis bohatera reportażu ...................................................
Oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data.....................
Podpis uczestnika ...................................................
Oświadczam, że dobrowolnie udzieliłam\em informacji dotyczących danych osobowych. Zrzekam się
niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. Jednocześnie oświadczam, że
jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałam\em
się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Data.....................
Podpis uczestnika ...................................................
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę na zapis reportażu, którego jestem bohaterem w formie
video, audio, pisemnie.
Data.....................
Podpis uczestnika ................................................…
* właściwe należy podkreślić

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Danych Osobowych jest : Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały
Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, 748110637, e-mail: muzeum@bystrzycaklodzka.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sposób: Inspektor ochrony danych (IOD) Dariusz Styczyrz - iodmuzeum@bystrzycaklodzka.pl
3. W związku z organizacją Konkursu ,,My, ludzie z fabryki zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto
zapałek administrator przetwarza dane osobowe uczestników - autorów prac ( ich rodziców/
opiekunów prawnych ) i bohaterów prac konkursowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw.
z art. 81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych - w tym w zakresie przetwarzania danych
osobowych takich jak wizerunek i jego późniejsze rozpowszechnianie;
4. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych i edukacyjnych lub
wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich
przedawnienia.
5. Pani/a dane będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage oraz
kanałów Administratora Danych Osobowych w serwisach Facebook, YouTube oraz Instagram, w
szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach
statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach
wskazanych serwisów.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione:
Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
Irlandia).
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na
stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Google są dostępne na stronie:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl
6. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pana/i lub uczestnika narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data.....................
Podpis uczestnika ................................................…

