Zgoda na wykorzystanie wizerunku członka stowarzyszenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

…......................................., dn. …..............................................

…....................................., dn. ….....................................................

…………………….....................................................................................…
(imię i nazwisko udzielającego zgody)

…………………….....................................................................................…
(imię i nazwisko Członka KSK Razem w Drodze)

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku
w celu realizacji przez Katolickie Stowarzyszenie Karawaningowe –
Razem w Drodze działań informacyjnych i promujących Stowarzyszenie
do czasu pozostawania członkiem stowarzyszenia:
na stronie internetowej i forum stowarzyszenia
w broszurze informacyjnej
w prasie i telewizji podczas imprez lokalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz, UE L Nr 119, s. 1

w zakresie obejmującym następujące dane osobowe:
imię i nazwisko

W celu:
- realizacji zadań statutowych i działalności Katolickiego

Stowarzyszenia Karawaningowego Razem w Drodze
Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie
Karawaningowe RAZEM W DRODZE, ul. Dębowa 30, Bilcza, 26-026
Morawica, e-mail: razemwdrodze@wp.pl;
Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie
wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy
Panią/Pana o prawie do:
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą,
 ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia
danych lub ograniczenia przetwarzania,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………….......................................
Podpis

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/a, poinformowana/y, że zgodnie
z Rozporządzeniem 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 rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo:
-żądania dostępu do danych osobowych;
-sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;-wniesienia sprzeciwu;
-cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego

……………………………...................………
Podpis

