………………, dn. …………..
……………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka, w formie
fotografii analogowej i cyfrowej, podczas zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej organizowanych przez
Nadleśnictwo Konstantynowo oraz nieodpłatne rozpowszechnianie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, jak również profilu na Facebooku, w celu informacji i
promocji Nadleśnictwa.
………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/67 - RODO;
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

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),
Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo, z
siedzibą w Konstantynowie 1, 62-053 Konstantynowo, adres e-mail: konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl. Dodatkowe
informację o nas można uzyskać przez stronę internetową www.konstantynowo.lasy.gov.pl.
Administrator powołał Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielonej zgody – art. 6, ust.1, lit a RODO, w celu promocji zajęć
edukacyjnych, przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną bądź do czasu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
usunięcia, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

innym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych

podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa

kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych
stosownych umów podpisanych przez Nadleśnictwo Konstantynowo przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Nadleśnictwo;
Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Nadleśnictwo Konstantynowo danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

...........................................…………
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

