Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU
w związku z przystąpieniem do projektu pt. „Szkoła równych szans”
Ja , niżej podpisany/-a wyra żam / nie wyra żam (*niepotrzebne skreśli ć) zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpła tne
wykorzys tanie mojego wi zerunku / wi zerunku mojego dziecka przez Benefi cjenta realizującego projekt, tj. Mias to BielskoBia ła z siedzibą przy Pl . Ra tus zowy 1, 43-300 Bielsko-Bia ła, za rejes trowanych podczas realizowanego wspa rcia
projektowego w celach związanych z promocją projektu pt. „Szkoła równych szans”.
Zgoda obejmuje ta kie formy publika cji jak:

s trona internetowa

s trona na portala ch społeczności owych (typu: Fa cebook)

ga zetka ………………………..

ga zetka s zkolna (ś cienna).
Oświadczam, że wykorzys tanie wi zerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie na rus za moi ch dóbr osobis tych i dóbr osobistych
mojego dziecka zgodnie z a rt. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograni czoną w zdolnoś ci do czynności pra wnych, ora z że zapozna łem/am się
z powyższą treś cią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomoś ci , że administra torem ww. danych osobowych jes t Za rząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul . Ligonia 46, 40-037 Ka towice, adres email : kancela ria@slaskie.pl , s trona internetowa : bip.slaskie.pl .
Niniejs zym oświadczam również, że zgodę wyra zi łam/em dobrowolnie ora z zos tałem poinformowany, i ż przys ługują mi
pra wa : wglądu w swoje da ne, i ch poprawiania, żądania zaprzestania i ch przetwa rzania , wniesienia sprzeciwu, co do i ch
wykorzys tywania oraz ograni czenia przetwa rzania danych, prawo do usunięcia , pra wo do cofnięcia zgody w dowol nym
momencie bez wpływu na zgodnoś ć z pra wem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podsta wie zgody),
którego dokonano na pods tawie zgody przed jej cofni ęciem.

Równocześnie inform ujemy, iż dokumentacja fotograficzna wykonywana podczas realizowanego wsparcia może być
przekazywane do instytucji takich jak: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 -037 Katowice,
celem monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozda wczości
i rozliczenia projektu.
Dokumentacja fotograficzna wykonana na potrzeby w/w celów (tj. monitoringu, ewaluacji, k ontroli, audytu
prowadz onego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości i rozliczenia projektu), nie wymaga zgody na
wykorzystanie mojego wizerunk u / wizerunku Państwa dziecka, jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją braku
możliwości jej wykonania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
Pods tawa prawna :
1. Us ta wa z dnia 4 luty 1994 r. o pra wa ch autorski ch i pra wach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880).
2. Us ta wa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
3. Rozporządzenie Pa rlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony
osób fizycznych w zwi ązku z przetwa rzaniem danych osobowych i w s prawie s wobodnego przepływu ta ki ch
danych ora z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

MIEJSCOWOŚĆ I DATA
*W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

