
OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany, ………..………………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie form publikacji na stronach 

internetowych, w lokalnych mediach i innych służących promocji Gminy Czerwonak w związku z 

przyznawaniem przez Gminę stypendiów sportowych. Wizerunek 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. 

 

INFORMACJA 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN 

w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail: 

p.stanczak@akwenczerwonak.pl  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt listowny na 

wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

iod@akwenczerwonak.pl. Dane osobowe Pani/Pana w postaci wizerunku przetwarzane będą w 

celu promocji działalności i osiągnięć sportowych mieszkańców Gminy Czerwonak i będą 

udostępniane zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 rozporządzenia o 

ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/40 4.5.2016 PL) – dalej „RODO”. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do 

serwisów, portali, publikacji w mediach, zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. 

4. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych będą one 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wycofania 

zgody. 

5. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych posiada 

Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

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

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Podanie danych osobowych i wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i odmowa ich podania 

lub wyrażenia zgody nie będzie miała wpływu na złożony wniosek o przyznanie stypendium 

sportowego. 

     

 

 

…..…………………………………… 
       (podpis zawodnika/ rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej) 


