
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie 
mojego wizerunku podczas organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184, projektu „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak 
daleko”, a następnie na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku 
w następujących celach:  

a. użyczenie egzemplarzy utrwalonego wizerunku  

b. zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie, 
reprodukowanie i nadawanie egzemplarzy utrwalonego wizerunku 
(fragmentów lub całości) w kraju i za granicą – na stronach internetowych, 
dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji (również 

internetowych)  
c. wprowadzanie do pamięci komputerów i innych urządzeń oraz 
przetwarzanie.  

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności rozpowszechniania mojego wizerunku przez 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w następujących materiałach:   
- promujących współpracę w zakresie tworzenia strategii pamięci we Wrocławiu,  
- promujących przyszłe projekty Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” organizowane w Centrum 

Historii Zajezdnia,  
- promujących wspólnie prowadzone projekty z zakresu opieki miejsc pamięci i promowania 

dziedzictwa narodowego we Wrocławiu.  
 

…………………………………………………..  
(podpis osoby, której dane dotyczą)  
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość” w celu przesyłania korespondencji pocztą tradycyjną za pośrednictwem 
operatora pocztowego.  
W szczególności zgoda obejmuje przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w 
zakresie wysyłania  

  listów  

  kartek świątecznych  

  kart okolicznościowych  

  zaproszeń na wydarzenia i projekty organizowane przez Ośrodek „Pamięć   
i Przyszłość”.  

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c RODO (czyli rozporządzenia 
PE oraz Rady (UE) nr 2016/679) .  

 
 
…………………………………………………..  
 (podpis osoby, której dane dotyczą)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o danych osobowych  
Administrator  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org,   
tel. (+48) 71 715 96 00.  
Inspektor ochrony danych  
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo się skontaktować poprzez 
email iod@zajezdnia.org.  To właśnie z inspektorem ochrony danych możecie Państwo kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw, przysługujących Państwu w związku z 
 przetwarzaniem waszych danych.  
Cele i podstawy przetwarzania  
Państwa dane przetwarzane będą w celu tworzenia, upowszechniania, oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego, czyli realizacji zadań Ośrodka Pamięć i Przyszłość, wynikających ze Statutu oraz 

przepisów prawa, i realizowanych w interesie publicznym, we wskazanym zakresie, także za Państwa 

zgodą; Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e RODO (czyli rozporządzenia 
PE oraz Rady UE nr 2016/679) .  
Czas przetwarzania danych osobowych  
W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie Państwa zgody - dane przetwarzane będą do 
czasu jej cofnięcia. W pozostałym zakresie - do czasu realizacji zadań związanych z 
projektem „Wnukowie Sybiraków – tak blisko, tak daleko” oraz wypełnienia innych obowiązków 
administratora określonych przepisami prawa.  
Odbiorcy danych  
Odbiorcami Państwa danych będą jedynie nasi zaufani partnerzy, których usługi są konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, oraz podmioty z którymi współpracujemy przy realizacji zadań 
wykonywanych w interesie publicznym (np. placówki edukacyjne, badawcze, kultury).   
Informacja o Państwa prawach  
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 
zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy: iod@zajezdnia.org.  
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres ul. Stawki 2,   
00 - 193 Warszawa  

                                                                           
               …………………………………………………..
  
                                                                           
    (podpis osoby, której dane dotyczą)  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

