.............. (miejscowość), ......... (data)

ZGODA OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH
OSOBOWYCH W POSATACI WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z
UCZESTNICTWEM W WYDARZENIU

Dotyczy: ………………………….…………….(dalej „Wydarzenie”)

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego/opiekunów) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez podmiot prowadzący Szkoły Mistrzostwa Sportowego - MG13 sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi znajdującej się przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859
Łódź, widniejący pod numerem NIP:7252011337 w zakresie obejmującym:

• wizerunek utrwalony w materiałach audiowizualnych i zdjęciowych, które będą dostępne na stronie
internetowej pod adresem: www.szkolagortata.pl, w mediach społecznościowych takich jak: Facebook,
LinkedIn, Instagram, Twitter oraz w pozostałych materiałach promocyjnych, zarejestrowanych w
związku z uczestnictwem w Wydarzeniu organizowanym przez Szkoły Mistrzostwa Sportowego - MG13
sp. z o.o., w tym również w zestawieniu z wizerunkiem innych osób uczestniczących w Wydarzeniu.

Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie lub
przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych pod adres e-mail:
rodo@naukasmg.pl lub na adres siedziby. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie powyższej zgody
przed jej wycofaniem.

.....................................................................
DATA ORAZ PODPIS

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W
POSTACI WIZERUNKU
Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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 orz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”,
informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot prowadzący Szkoły Mistrzostwa Sportowego: MG13 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859 Łódź, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt e-mail: rodo@naukasmg.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Dan ych: iod@naukasmg.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udostępniane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu promocji towarów i usług Administratora, na podstawie udzielonej zgody
– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podwykonawców, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w szczególności w zakresie obsługi prawnej, księgowej, informatycznej oraz inne obszary, w ramach których podwykonawcy wspierają Administratora w
prowadzonej działalności gospodarczej. Dane osobowe mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zobowiązuje nas do tego przepis pra wa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z narzędzi takich jak Google Drive (dysk Google).
Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu danych osobowych opierających s ię na decyzji Komisji
Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych klauzul umownych,
wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.
Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można dowiedzieć się więcej tutaj:
→ https://policies.google.com/privacy?fg=1

CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora. Dane osobowe
będą przetwarzane maksymalnie przez okres 10 lat od uzyskania zgody na ich przetwarzanie.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) przeniesienia swoich danych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W niektó rych sytuacjach, ściśle określonych
przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jest Pan/Pani uprawniony/ona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, iż nasze działania są niezgodne z
niniejszymi zasadami. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości
zamieszczenia wskazanych materiałów na stronie www oraz w mediach społecznościowych.
Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora podajemy w

dokumencie

Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych, która została udostępniona na stronie www: www.szkolagortata.pl

Ogólna

Klau zula

