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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na 

wykorzystanie mojego wizerunku*. 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………, działając jako przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny*, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/dzieci*: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………… 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) przez Gminę Miejską Kraków, reprezentowaną przez 

Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w związku z udziałem w zajęciach 

orgaznizowanych przez CEE „Symbioza” w dniu ………………….……. r. 

 

Niniejsza zgoda:  

• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

• dotyczy umieszczania wizerunku w informacyjnych materiałach drukowanych, w Internecie, na 

stronach internetowych oraz Facebook, prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej  

w Krakowie, 

• wizerunek jest przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 

lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

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

Podpis/rodzica/opiekuna prawnego*             miejscowość, data 

 

*niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 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 
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
Dane indentyfikacyjne IOD: Monika Warchoł: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków;  
adres e-mail: iod@zzm.krakow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zarząd Zieleni Miejskiej w 

Krakowie, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie zadaniach realizowanych przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz bezpośrednich przełożonych tych osób. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz po zakończeniu realizacji tych działań zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w 

zakresie wynikającym z przepisów RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
 
 


